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ఏపీ ఄడఴకేట  జనయల గా సుబ్రహమణ్య 
శ్రీరామ్ 

*అంధ్రప్రదేశ్ నూతన ఄడఴకేట జనయల  గా సుబ్రహమణ్య 
శ్రీరామ్ ను నిమమిస్తూ రాస్త్రు ప్రభుతఴం నియణమం 
తీసుకంది.  
* ఈభమడి అంధ్రప్రదేశ్ లో సీనిమర్ ఄడఴకేట ఄయిన 
సుబ్రహమణ్యం శ్రీరామ్    

ఈననత శిఖరాలపై తెలుగు తేజం 
*ఄతయంత ఎతూయిన మంట  ఎవరె్ సటను విజమవంతంగా 
ఎకేేసి సురేశ్ బాబు సత్తూను ప్రంచానికి చాటాడు . 
* మంట  ఎవరసుట , మంట  లోట్సష , మంట  భనసులు , 
మంట  ఄకంగాఴ , కిలిభంజారో, మంట  ఎలబ్రాస , 
మంట  కోసిస్కేలు ఄధిరోహంచినట్టట తెలిపారు .  
* రండేళ్ల వయవధిలో ప్రంచంలోని ఏడు ఎతూయిన 
యఴత్తలను ఄధిరోహంచి ఄతయంత పినన వమసుషలోనే 
ఘనతను సాధించాడు.  

రాజేష క జ్యయతిరావు ఫూలే జాతీమ 
ఄవారుు 

 * ఄనాథ విద్యయర్థి గృహం ప్రధాన కయయదర్థవ మాయగం రాజేష  
ఫహుజన సాహతయ ఄకడమీ ప్రధానం చేసే భహాత్తమ 
జ్యయతిరావు ఫూలే జాతీమ ఄవారుుక ఎంపికయ్యయరు. 
* ఇ నెల 9న తిరుతిలో జర్థగే ఫహుజన రైటర్స  రండో  
 
 

 
సౌత  ఆండియ్య కనఫరన్స లో మాయగం రాజేె్ షక ఄవారుు 
ప్రద్యనం చేసుూననట్టట ఫహుజన సాహతయ ఄకడమీ జాతీమ  

ఄధయక్షుడు నల్లల రాధాకృషణ 
తెలిపారు. 
* ఄనాథ విద్యయర్థి గృహం 
ప్రధాన కయయదర్థవగా 28 
ఏళ్లలగా నిరుపేద ఄనాథ 

విద్యయరుిలక సేవలు ఄందిసుూననందుక గానూ ఇ 
ఄవారుుక ఎంపికచేసినట్టట గురువాయం అమన విలేకరుల 
సమావేశంలో చెపాారు . 
* సాహతయ ఄకడమీ సెలక్షన్  కమిటీ 2019కి గాను 
మాయగం రాజేె్ షను ఎంపిక చేసిందనానరు. 

 
ప్రతిష్టటతమకమైన ఏపీఎమ్ పీ లెగసీ 

ఄవారుును గెలుపందిన విజమవాడ 
వాసి కర్తూక్ కౌత్తయ. 

* విజమవాడక చెందిన కర్తూక్ కౌత్తయపుక ఄమెర్థకలో 
ప్రతిష్టటతమకమైన గ్లలఫల ఏపీఎమ్ పీ లెగసీ ఄవారుు దకిేంది. 
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* ఫ్లలర్థడాలోని అరాలండో వేదికగా జర్థగిన ఇ 
కయయక్రభంలో కర్తూక్ ఏఐ మీద ప్రెజంట్సషన్ ఆచిి ఇ 
ఄవారుును గెలుపంద్యరు. 
* బిడ్ ఄండ్ ప్రొపోజల కన్(బీపీసీ) వేదికగా జర్థగిన ఇ 
ఄవారుు కయయక్రభంలో భాయత తయపున కర్తూక్ కేరే 
పాల్గగనడం విశేషం. 
* 255క పైగా ఐడియ్యలు నామినేషన్ క వచిినాటికీ , 
ఒటింగ్ ఄండ్ క్రౌడ్ స్కర్థషంగ్ ద్యఴరా బీపీసీ కేవలం 40 
ఐడియ్యలను మాత్రమే ష్టర్ట లిసట చేసింది. 
* ఇ40 భందిలో సాినం దకిేంచుకనన కర్తూక్ 
ఏఐ(అర్థటఫీషిమల ఆంటెలిజన్ష ) కయటగిర్తలో లెవరేజంగ్ 
అర్థటఫీషిమల ఆంటెలిజన్ష పర్ రుషవేసివ్ ప్రొపోజల 
ఄనన టాపిక్ పై ప్రెజంట్సషన్ ఆచాిరు. 

 
ఏపీ భంత్రులక శాఖల కేటాయింపు 

అంధ్రప్రదేశ్ లో కొతూగా భంత్రి దవులు చేటిటన 25 
భందికి ముఖయభంత్రి  వైఎస  జగన్ మోహన్ రడిు  శాఖలు 

కేటాయించారు  .దీనికి గవయనర్  
నయసింహన్  అమోదముద్ర వేశారు .
ఐదుగురు భంత్రులక డిప్యయటీ 

సీఎం హోద్య కలిాంచారు .అళ్ల నాని , 
ఄంజాద  భాష్ట , నారామణ్సాఴమి, 

పిలిల సుభాష చంద్రబోస , పుషాశ్రీవాణిలక ఈ ముఖయభంత్రి 
హోద్య లభంచింది. 
భంత్రులక కేటాయించిన శాఖలు: 
1. ధరామన కృషణద్యస  -రోడుల , బవనాలు 

2. బొతష సతయనారామణ్  -మునిషల , ఄయబన్  
డెవలప మెంట  
3. పాముల పుషాశ్రీవాణి  -గిర్థజన సం క్షేభ శాఖ (డిప్యయటీ 
సీఎం)  
4. ఄవంతి శ్రీనివాస  -టూర్థజం  
5. కయసాల కననబాబు  -వయవసామం  
6. పిలిల సుభాష చంద్రబోస  -రవెనూయ , ర్థజసేేషన్ , సాటంపులు 

(డిప్యయటీ సీఎం)  
7. పినిపే విశఴరూప  -సాంఘిక సంక్షేభం  
8. అళ్ల నాని  -వైదయ , అరోగయం (డిప్యయటీ సీఎం)  
9. చెరుకవాడ శ్రీయంగనాథరాజు  -గృహ నిరామణ్ం  
10. త్తనేటి వనిత  -భహళా సంక్షేభం  
11. కొడాలి నాని  -పౌయ సయపరా , వినియోగద్యరుల శాఖ 
12. పేర్థన నాని  -యవాణా , సమాచాయ శాఖ 
13. వెలలంలిల శ్రీనివాస  -దేవాద్యమ  
14. మేకతోటి సుచర్థత  -హోం , విత్తూ నియఴహణ్ 
15. మోపిదేవి వెంకటయభణ్  -శు సంవయికం, భతషయ, 
మారేటింగ్  
16. బాలినేని శ్రీనివాస రడిు  -ఄటవీ , రాయవయణ్ం, సైన్స  
ఄండ్  టెకనలజీ 
17. అదిమూలపు సురేశ్  -విద్యయ శాఖ  
18. ఄనిల కమార్  య్యదవ్  -ఆర్థగేషన్  
19. మేకపాటి గౌతమ్ రడిు  -ర్థశ్రభలు , వాణిజయం 
20. పెదిిరడిు రాభచంద్రారడిు  -ంచ ా మతీరాజ , 
గ్రామీణాభవృదిి, గనులు 
21. కళ్త్తూరు నారామణ్సాఴమి  -ఎక్సషజ  (డిప్యయటీ సీఎం)  
22. బుగగన రాజేంద్రనాథ  -అర్థిక , ప్రణాళిక, ఄసెంబీల 
వయవహరాలు 
23. గుముమనూరు జమరామ్  -కర్థమక , ఈపాధి శిక్షణ్ 
24. షేక్  ఄంజాద  బాష్ట  -మైనార్తట సంక్షేభం (డిప్యయటీ 
సీఎం)  
25. మాలగుండల శంకర్  నారామణ్  -బీసీ సంక్షేభం  
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రాజనన ఫడిబాట. 
* ప్రభుతఴ పాఠశాలోల ప్రవేశాల పెంపునక, అ పాఠశాలల 
విద్యయరుిలు, ప్రజలోల చైతనయం తీసుకరావడానికి, వార్థని 
భర్థంత దగగయ చేమడానికి పాఠశాలల పునఃప్రాయంబం 

రోజు నియఴహంచే ‘ఫడి పిలుస్కూంది’ 
పేరు ఆకపై మాయనుంది. 
* ఄది కసూ ఆకపై ‘రాజనన 
ఫడిబాట’గా కొనసాగనుంది. 
* ‘రాజనన ఫడిబాట’ పేరుక తోడు 
‘ఈనన సిితి నుంచి ఈననత సిితికి 

’ఄనే ఈ శీర్థశకతో ఈండనుంది. 
*ఇ మేయక రాజనన ఫడి బాట ర్థవైజడ్  షెడ్యయల  
కూడాజూన్ 11న  రాస్త్రుసాియిలో విడుదలైనట్టల సయఴశిక్ష 
ఄభయ్యన్  (ఎస ఎె్ సఏ )ఄధికరులు పేర్కేనానరు.  
* జూన్ 12  నుంచి ‘ఫడి పిలుస్కూంది’ కయయక్రభం 
ప్రాయంభంచాలిష ఈండగా.. 
* పాఠశాల విద్యయశాఖ ద్యని సాినంలో ‘రాజనన 
ఫడిబాట’క శ్రీకం చుటటనుంది. 
* ఇనెల 12వ తేదీ నుంచి 19వ తేదీ వయకూ ‘ఫడి 
పిలుస్కూంది’ కయయక్రభం జయగాలిష ఈంది. 
* ఄయితే అ షెడ్యలయల  యదుి చేశారు. 
* ద్యని సాినంలో ఇనెల 12 నుంచి 15వ తేదీ వయకూ 
‘రాజనన ఫడిబాట’ నియఴహంచనునానరు. 
 * ఆందులో భాగంగా 12న సాఴగత సంఫయం పేరుతో. 
* పాఠశాల ప్రాంగణాలోల ండుగ వాత్తవయణ్ం 
ఏరాాట్టచేసాూరు. 
* 13న నందనాభనమం పేరుతో విద్యయరుిలతో మొకేలు 
నాటించడం, వాటిని దతూత తీసుకోవడం, ఄభనమ 
గేయ్యలు, కథలు, పాటలోల పిలలలను భాగసాఴములను 
చేమడం వంటివి చేసాూరు. 
* 14వ తేదీ ఄక్షయం పేరుతో ప్రజాప్రతినిధులు, పాఠశాల 
య్యజమానయ కమిటీ సభుయలు, ద్యతల సభక్షంలో 

సామూహక ఄక్షరాభాయసం చేయిసాూరు. 
*  అఖరు రోజు 15న వందనం  -ఄభనందనం పేరుతో 
ప్రముఖులతో స్తఫర్థూద్యమక ఈనాయసాలు, ప్రతిబ చూపిన 
విద్యయరుిలక సత్తేయం, సహంకిూ భోజనాలు వంటి 
కయయక్రమాలు నియఴహంచనునానరు.  

హైకోరుట నాయమమూరుూలుగా 
మానవేంద్రనాథ  రాయ , వెంకటయభణ్ 

* అంధ్రప్రదేశ్  హైకోరుట నాయమమూరుూలుగా జసిటస  సీహెచ  
మానవేంద్రనాథ  రాయ , జసిటస  ఎం .వెంకటయభణ్ 
నిమమిత్తలయ్యయరు.   
* రాస్త్రుతి అమోదముద్ర వేమడంతో కేంద్ర నాయమశాఖ 
జూన్ 11న  ఈతూరుఴలు జార్తచేసింది  * .వీర్థ నియ్యభకంతో 
హైకోరుట నాయమమూరుూల సంఖయ 13క చేర్థంది. 
* వీర్థ నియ్యభక విషమమై సుప్రంకోరుట కొలీజమం ఇ 
ఏడాది ఏప్రిల  16న కేంద్రానికి సిఫాయసు చేసిన విషమం 
తెలిసిందే. 

 
సీహెచ  మానవేంద్రనాథ  రాయ  :: 
* ప్రసుూతం ఏపీ హైకోరుట ర్థజసాేర్  జనయల (అర్ జీ)గా 
సీహెచ  మానవేంద్రనాథ  రాయ  సేవలు ఄందిసుూనానరు .
సఴసిలం విజమనగయం జల్లల పాయఴతీపుయం.  
* జల్లల జడిి కేడర్ లో 2002లో ఎంపికయ్యయరు. 
* 2003 జనవర్థ 6 నుంచి ఄనంతపుయం మొదటి ఄదనపు 
జల్లల జడిిగా నిచేశారు. 
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* 2003 ఏప్రిల  నుంచి 2006 ఏప్రిల  వయక 
విశాఖటనంలోని 4, 5, 6వ ఄదనపు జల్లల జడిిగా 
సేవలందించారు. 
* 2006 మే నుంచి 2009 ఏప్రిల  7 వయక 
హైదరాబాద లోని ఄదనపు మెట్రోపాలిటన్  సెషన్స  
నాయమమూర్థూగా నిచేశారు. 
* విశాఖ జల్లల జడిిగా (పీడీజే) , రండో ఄదనపు జల్లల జడిిగా 
2009 ఏప్రిల  13 నుంచి 2012 మార్థి 31 వయక విధులు 
నియఴర్థూంచారు. 
* ఏప్రిల  2012 నుంచి 2013 ఏప్రిల  వయక కృష్టణ జల్లల 
పీడీజేగా, 2013 ఏప్రిల  నుంచి 2015 జూన్  30 వయక 
విశాఖ ఏపీ వాయట  ఄపీాలేట  ట్రైబుయనల  ఛైయమన్ గా 
నిచేశారు. 
* 2015 జులై నుంచి హైకోరుట అర్ జీగా సేవలు 
ఄందిసుూనానరు. 
* ఈభమడి హైకోరుట విబజన సభమంలో అర్ జీగా 
కీలకపాత్ర పోషించారు. 

ఎం .వెంకటయభణ్ ::  
* ప్రసుూతం కరూనలు జల్లల ప్రధాన నాయమమూర్థూ (పీడీజే)గా 
సేవలు ఄందిసుూనానరు.  
* సఴసిలం ఄనంతపుయం జల్లల గుతిూ. 
* 1982 ఫిబ్రవర్థలో నాయమవాదిగా పేరు నమోదు 
చేసుకనానరు. 
* తండ్రి ఎం .నారామణ్రావు నాయమవాది .వెంకటయభణ్ 
తన తండ్రి వది కొంత కలం జూనిమర్  నాయమవాదిగా 
నిచేశారు.  
* ఄనంతపుయంలో సీనిమర్  నాయమవాది జమరాం వది 
నాయమవాద వృతిూలో మెలకవలు నేరుికనానరు. 
* 1987 ఏప్రిల  1న జూనిమర్  సివిల  జడిి (జేసీజే)గా 

ఎంపికయ్యయరు .చిత్తూరులో నాయశారు .ఇ ఏడాది జనవర్థ 
7 నుంచి కరూనలుపీడీజేగా విధులు నియఴర్థూసుూనానరు. 

భాయతీమ ప్రమాణాల సంసి (బి.ఐ.ఎస  )
సైంటిసుట, డి .ఄండ్ .హెడ్ గా బి.సంధయ   

భాయతీమ ప్రమాణాల సంసి (బి.ఐ.ఎస  )సైంటిసుట , 
డి .ఄండ్ .హెడ్ గా బి.సంధయ  బాధయతలు సీఴకర్థంచారు  .అమె 

ఆాటి వయక దిలీల బి.ఐ.ఎస  .కేంద్ర కరాయలమంలో 
విధులు నియఴహంచారు .కొంతకలంగా ఇ పోసుట ఖాళీగా 

ఈంది .బి.ఐ.ఎస  .కరాయలమంలో నగయంల ా ని వుడా 
బవనంలో కొనసాగుతోంది. 
ఏపీ ంచామతీరాజ ముఖయకయయదర్థవగా 

దిఴవేది 
* అంధ్రప్రదేశ్ రాస్త్రు ంచామతీరాజ , గ్రామీణాభవృదిి శాఖ 
ముఖయ కయయదర్థవగా గ్లపాలకృషణ దిఴవేది నిమమిత్తలయ్యయరు . 

* ఇ మేయక ప్రభుతఴం 
జూన్ 18న ఈతూరుఴలు జార్త 
చేసింది. 
* దిఴవేది ఆటీవల వయకూ 

రాస్త్రు ప్రధాన ఎనినకల ఄధికర్థగా వయవహర్థంచారు. 

 
ఏపీ ప్రభుతఴ సలహాద్యరుగా సజిల 

రాభకృష్టణరడిు 
* అంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతఴ సలహాద్యరు (ప్రజా వయవహారాలు)గా 

సజిల రాభకృష్టణరడిు నిమమిత్తలయ్యయరు.  
* అమనను కేబినెట భంత్రి హోద్యలో ప్రభుతఴ 
సలహాద్యరుగా నిమమిస్తూ సాధాయణ్ ర్థపాలన 

(పలిటికల )శాఖ ముఖయ కయయదర్థవ అర్తా సిస్కడియ్య జూన్ 
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18న ఈతూరుఴలు జార్త చేశారు . 
* ప్రముఖ పాత్రికేయునిగా , సీనిమర్ రాజకీమ నేతగా 
ప్రజా వయవహరాలోల ఄనుబవం ఈనన సజిల ప్రసుూతం వైకపా 
ప్రధాన కయయదర్థవగా వయవహర్థసుూనానరు. 

ఈపాధి హామీ రాయంకలు వెలలడించిన 
కేంద్రం 

* గ్రామీణ్ ఈపాధిహామీ థకం ఄభలులో రాజనన సిర్థసిలల 
జల్లల, వికరాబాద  జల్లలలు రాస్త్రు సాియిలో మొదటి 
రాయంకను సాధించాయి . 
* కేంద్ర ప్రభుతఴం ఇ మేయక రాయంకలు విడుదల చేసింది .
సిర్థసిలల జల్లలలో ఈపాధి హామీ కూలీలక సగట్టన రోజుక 
రూ . 176.5 పైసలు కూలీ చెలిలసుూండగా 53.9 సగట్ట 

నిదినాలను కలిాంచారు  .వంద రోజులు ని కలిాంచిన 
జల్లలలోల సిర్థసిలల జల్లల రాస్త్రుంలో రండో సాినంలో, ఏడు 

రోజుల లోపు కూలీల నుల వివరాలను ఄప లోడ్  
చేమడంలో ప్రథభ సాినంలోనూ నిలిచింది . 
* ఈపాధిహామీ నులను జయో టాయగింగ్  
చేమడంలోనూ నితీరు కనిపించింది  .మూడో సాినంలో 
నియమల , నాలుగ్ల సాినంలో మెదక్ , 5,6,7 సాినాలోల 
సిదిిపేట, వనర్థూ, యంగారడిు జల్లలలు నిలిచాయి.   

భహళ్లక ఄండగా ‘నీ నేసూం’  
* ఆలుల, పాఠశాల, కళాశాల, కరాయలమం, ఫస సాటప  ...

ఆల్ల ఏదో ఒ చోట భహళ్లు, బాలికలు వేధింపులు 
ఎదుర్కేంటూనే ఈంటారు  .ఄయితే , వాటిపై ఎకేడ 
ఫిరాయదు చేయ్యలో తెలిమక సతభతభవుత్తంటారు . 
* వీర్థలో చాల్ల భంది పేద , భధయ తయగతి వారే 
కవడంతో ఫిరాయదు చేమకండానే తభలో త్తము 
కమిలిపోత్తంటారు. 
* ఄల్లంటి వార్థకి ఄండగా నిలవాలనన ఈదేిశంతో ‘నీ 
నేసూం’ కయయక్రమానికి శ్రీకయం చుటాటరు నారామణ్పేట 
జల్లల ఎసీా చేతన . 

* ఆందులో భాగంగా జల్లలలోని ప్రతి గ్రాభంలో ఫిరాయదుల 
పెటెటలను ఏరాాట్ట చేమనునానరు . 
భహళ్లు, బాలికలు ఎవరైనా సరే  ..తభ సభసయలను 

కగితంపై రాసి అ బాకషలో వేసేూ ..అ గ్రామానికి చెందిన 
పోలీస  ఄధికర్థ వారానికి ఒ సార్థ వచిి వాటిని 

తీసుక్ళాూరు.  
* సదరు ఫిరాయదులను ఎసీా సఴమంగా ర్థశీలించి  ..

సభసయ ర్థష్టేరానికి కృషి చేసాూరు.  
* ప్రతేయకంగా ఏరాాట్ట చేమనునన ఫాయమిలీ కౌనెషలింగ్  
కేంద్రం ద్యఴరా కౌనెషలింగ్  ఆపిాసాూరు  .‘నీ నేసూం ’ 
కయయక్రమానిన ఎమెమలేయ ఎస .రాజేందర్ రడిు , కలెకటర్  
వెంకట్రావ్ , ఎసీా చేతన ప్రాయంభంచారు   

 
ఏపి విద్యయయంగ సంసేయణ్లపై ప్రొ .

బాలకృషణన్ కమిటీ 

విద్యయ  ఫలోపేత్తనికి భర్థయు లోపాల సవయణ్కై ప్రభుతఴ 
ప్రొ  .బాలకృషణన్ కమిటీని 12 భందితో నిమమించాడు .
ఇ మేయక ప్రభుతఴ ఈననత విద్యయశాఖ ప్రధాన కయయదర్థవ 
జేఎసీఴ ప్రసాద ఈతూరుఴలు జార్త చేశారు.   

 కమిటీ సఴరూం  

1. ప్రొ  .ఎన్ .బాలకృషణన్ (చైయమన్ - ) IISC, బంగళూరు  

2. ప్రొ  .దేశాయ( సభుయలు - ) IIT - Hyderabad 
డైరకటర్  

3. ప్రొ  .జంధాయల బిజీ తిలక్ (సభుయలు( - ) Ex. VC - 
నేషనల ఆనిసిటటూయట అఫ్ ఎడుయకేషన్ పాలనింగ్) 

http://vyoma.net/rrb-ntpc/
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4. ప్రొ  .నళిని జునేజా ( NIUPA ఢిలీల) 

5. R. వెంకట రడిు (MV ఫండేషన్) 

6. శ్రీభతి సుధా నారామణ్ మూర్థూ (చైర్ యషన్ , 
ఆన్ఫఫసిస) 

7. Dr. N. రాజశేఖర్ రడిు (మాజీ VC. ఈననత 
విద్యయభండలి) 

8. S. రాభ క్రిషణంరాజు (సాభజక సేవ కయయకయూ , 
భీభవయం) 

9. అలూర్థ సాంఫశివారడిు (విదయ సంసిల ప్రతినిధి)  

10. బి  .ఇశఴయమయ (ర్థషి వాయలీ ఏనుములవార్థ లిల)    

11. డేవీ అరేే ప్రసాద (ఒ క్రిడ్ి ఆంటెరేనషనల స్తేల)  

ఇ కమిటీ విధులు:  

* ప్రసుూతం వేరేఴరు ప్రభుతఴ య్యజమానాయల కింద 
నడుసుూనన విద్యయ సంసిలక సంఫంధించి కే యకమైన 
సభగ్ర పాయదయవక విధానాల ఄభలుక స్తచనలు 
చేయ్యలి.  

* విద్యయ సంసిలోల సుసిియ ప్రమాణాల సాధనక మలిక 
సదుపాయ్యల ఏరాాట్ట, మానవ వనరుల కలాన ఄంశాలపై 
సలహాలివాఴలి.  

* కేంద్ర మానవ వనరుల శాఖ నూతన విద్యయవిధానం -
2019 ముసాయిద్యను ఄనుసర్థంచి పాఠశాల విదయలో కే -
12 విధానంపై స్తచనలు చేయ్యలి  .ఒకేషనల విదయ 
మెరుగుదలక స్తచనలివాఴలి.  

* ఎసీషఇఅర్తట సహా వివిధ సంసిల నితీరు 
మెరుగుర్థచేందుక ఄవసయమైన సలహాలు ఆవాఴలి.  

* అరువారాలోల ఇ కమిటీకి ఄవసయమైన సమాచాయం , 
ఆతయ ఄంశాలను సభకూర్థి , ఄది ఄందించే స్తచనల 
మేయక 'కిఴక్ ఆంపాక్ట ప్రాజకట ' కింద యుదిప్రాతిదికన 

చయయలు చేటాటలి  .2019-20 విద్యయసంవతషయంలోనే దీని 
ప్రభావంతో మారుాలు కనిపించాలి. 

రైత్తల దిన్ఫతషవంగా YSR జమంతి 

ఈచిత విదుయత ప్రద్యత డాకటర్ Y.S. రాజశేఖర్ రడిు 
జమంతిని జులై 8 ని 2019 నుంచి రైత్త దిన్ఫతషవంగా 
జయపాలని AP ప్రభుతఴం 2019 జూన్ 24న 
నియణయించింది.   

 

అరోగయ స్తచీలో ఏపీ నం.2 
* రాష్టేల అరోగయ స్తచీలో అంధ్రప్రదేశ్  రండో రాయంక 
సాధించింది. 
* కేయళ్ మొదటి సాినం సాధించింది. 
* తెలంగాణ్ 10వ సాినంలో నిలిచింది. 
* 2015-16 నాటి ప్రమాణాలతో 2017-18 నాటి 
ర్థసిిత్తలను సర్థపోలిి నీతి అయోగ్  ఇ రాయంకలను 
ప్రకటించింది. 
* అర్థిక సంసేయణ్లు మొదలైన తరాఴత దేశం సాధించిన 
పురోగతి కయణ్ంగా రాష్టేల అరోగయ స్తచీలు బాగానే 
మెరుగుడాుయి. 
*  రాష్టేల భధయ ఎంతో తేడాలు కనిపిసుూనానయి. 
* కొనిన ఎంతో ముందుక సాగుత్తండగా భర్థకొనిన భర్త 
వెనుకఫడి ఈనానయి. 
* ఇ ర్థసిిత్తలను మెరుగురుచుకోవడానికి రాష్టేల 
భధయ నీతి అయోగ్  పోటీ నియఴహస్తూ వస్కూంది  .ఆందులో 
భాగంగా జూన్ 24 రాయంకలను విడుదల చేసింది. 

http://vyoma.net/rrb-ntpc/
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* మొతూం 23 ఄంశాల అధాయంగా రాష్టేల నితీరును 
ఄంచనా వేసింది. 

శిశుభయణాలు తగాగయ :: 
* అంధ్రప్రదేశ్ లో శిశుభయణాలు 2015లో ప్రతి వెయియ 
జననాలక 24 ఈండగా 2016 నాటికి 23కి తగాగయి .
తమిళ్నాడు, కేయళ్ రాష్టేలోల ఇ సంఖయ కేవలం 12 మాత్రమే 
ఈంది. 
* తెలంగాణ్లో శిశుభయణాలు 23 నుంచి 21కి తగాగయి. 
* ఐదేళ్లలోపు పిలలలోల భయణాల సంఖయ అంధ్రప్రదేశ్ లో 39 
నుంచి 37కి తగగగా, తెలంగాణ్లో  34వది అగిపోయింది .
పురోగతి కనిపించలేదు.  
* సంత్తన సాపలయ శాతం అంధ్రప్రదేశ్ లో 1.7కి 
ర్థమితమైంది  .తెలంగాణ్లో ఇ నిషాతిూ 1.8 నుంచి 1.7కి 
తగిగంది. 
* తకేవ ఫరువుతో పుట్సట పిలలల శాతం ఏపీలో 6.7 నుంచి 
5.6కి తగిగంది  .తెలంగాణ్లో 5.7 నుంచి 7.1కి పెర్థగింది. 
* 2013-15తో పోలిసేూ 2014-16 నాటికి రండు తెలుగు 
రాష్టేలోల లింగ నిషాతిూ తగిగపోయింది.  ఏపీలో 918 నుంచి 
913కి తగగగా తెలంగాణ్లో 918 నుంచి 901కి 
డిపోయింది. 
* 2015-16, 2017-18 భధయకలంలో అంధ్రప్రదేశ్ లో 
అసుత్రి కనుాలు 87.1% నుంచి 85.9%కి 
తగిగపోయ్యయి  .తెలంగాణ్లో 85.4 నుంచి 91.7%కి 
పెర్థగాయి. 
* అంధ్రప్రదేశ్ లో టీబీ కేసులు 145 నుంచి 161కి (ప్రతి 

లక్షభందికి )పెర్థగాయి .తెలంగాణ్లో ఇ సంఖయ 123 
నుంచి 107కి తగిగంది. 
* 24 గంటలూ నిచేసే పీహెచ సీల సంఖయ అంధ్రప్రదేశ్ లో 
29.1% నుంచి 22.7%కి, తెలంగాణ్లో 27 నుంచి 
25.6%కి తగిగపోయ్యయి. 

 

2.49  లక్షలకి చేర్థన AP ఄపుాలు 
 కేంద్ర అర్థిక భంత్రి వేముల సీత్తరాభన్ 2019 

జూన్ 25న రాజయసబలో AP ఄపుాలని లిఖిత 
ప్యయఴకంగా తెలిపింది. భంత్రి తెలిపిన ప్రకయం 
2014-15 అర్థిక సంవతషరానికి 1.48 లక్ష కోట్టల 
ఄపుా కలదు.  

 2016-17 అర్థిక సంవతషరానికి 2.01 లక్ష కోట్టల 
ఄపుా కలదు. 

 2017-18 అర్థిక సంవతషరానికి 2.49 లక్ష కోట్టల 
ఄపుా కలదు. 

 

నటి, దయవకరాలు విజమనియమల కనునమూత 

*నటి, దయవకరాలు, ప్రముఖ నట్టడు కృషణ సతీభణి 
విజమనియమల కనునమూశారు  .1946 ఫిబ్రవర్థ 20న అమె 
తమిళ్నాడులో జనిమంచారు  .తనక సినీ ర్థశ్రభలో 

మొదటిసార్థ ఄవకశమిచిిన విజమ స్తటడియోస క 
కృతజఞతగా విజమనియమలగా 
పేరు మారుికనానరు. . 

*1950లో భతయసరేఖ ఄనే 
తమిళ్ చిత్రం ద్యఴరా 
విజమనియమల తన ఏడో 

ఏటనే బాల నటిగా సినీ యంగ ప్రవేశం చేశారు  .దకొండో 
ఏట ‘పాండుయంగ భహతయం ’ చిత్రం ద్యఴరా తెలుగు చిత్ర 

https://www.vyoma.net/exams/ap-grama-sachivalayam/
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ర్థశ్రభలో ఄడుగు పెటాటరు  .తెలుగులో ‘యంగులరాటనం’ 
చిత్రం ద్యఴరా కథానాయికగా ఄయంగేట్రం చేశారు .  
*ప్రంచంలోనే ఄతయధిక చిత్రాలక (44) దయవకతఴం 
వహంచిన తొలి భహళా దయవకరాలిగా అమె 2002లో 
గినీనస  బుక్ లో చోట్ట సంపాదించారు .  
*తొలిసార్థ అమె ‘మీనా’ ఄనే చిత్రానిన 1971లో 
తెయక్కిేంచగా  ..ఄాటి నుంచి 2009 వయకూ మొతూం 44 
సినిమాలు తీశారు.  

కోసటల సరూేయట లో 75 శాతం నులు 
ప్యర్థూ 

* నెలూలరు జల్లలలో కోసటల సరూేయట ఄభవృదిి ప్రాజక్ట లో 
75 శాతం ఄభవృదిి నులు ఆాటికే ప్యర్థూ ఄయ్యయమని 
కేంద్ర రాయటక శాఖ భంత్రి ప్రహాలద సింగ్ ట్సల 
తెలిపారు.  
* ఇ ప్రాజకట కోసం సఴదేశ్ దయవన్ సీేమ్ కింద 2015-
16లో రూ .59.70 కోట్టల భంజూరు చేసినట్టట 
వెలలడించారు.  
* ఇ ప్రాజక్ట కింద నెలూలరు , పులికట సయసుష , 
ఈఫలభడుగు జలపాతం , నేలట్టట క్షి సంయక్షణ్ కేంద్రం , 
కొతూ కోడ్యరు బీచ , మైపాడు బీచ, రాభతీయిం, ఆసేలిలని 
ఄభవృదిి చేమనుననట్టట చెపాారు.   

 

పుటూలరు పోలీస సేటషన్ క జాతీమ 
గుర్థూంపు 

* ప్రజలక మెరుగైన సేవలందించిన పుటూలరు పోలీస  
సేటషన్ క జాతీమ సాియి గుర్థూంపు దకిేంది .  
* కేంద్ర ప్రభుతఴం దేశవాయూంగా ప్రకటించిన ఈతూభ 
పోలీసు సేటషన్ ల జాబిత్తలో పుటూలరు సేటషన్  23వ సాినం 
దకిేంచుకంది. 
* పోలీస  సేటషన్ క వచేి బాధిత సభసయలు ఒపిగాగ వినడం, 

సభసయ ర్థష్టేరానికి 
చయయలు తీసుకోవడం , 
నేరాల నిమంత్రణ్క తగు 
చయయలు తీసుకోవడం , 
సేటషన్ లో మెరుగైన 
సదుపాయ్యలు కలిాంచడం 

తదితయ ఄంశాలపై కేంద్ర ప్రభుతఴం గతేడాది నవంఫర్ లో 
దేశ వాయూంగా సరేఴ నియఴహంచింది.  

ష్టర్  సంచాలకలుగా రాజరాజన్  
* నెలూలరు జల్లల శ్రీహర్థకోటలో ఈనన భాయత ఄంతర్థక్ష 
ప్రయోగ కేంద్రమైన సతీశ్  ధవన్  సేాస  సెంటర్  ష్టర్  
సంచాలకలుగా అరుమగం రాజరాజన్  

నిమమిత్తలయ్యయరు. 

* అమన ప్రసుూతం 
తిరువనంతపుయంలోని విక్రమ్  
సారాభాయ  సేాస  సెంటర్ లో 
సేకిర్స , పీఎస అరోఴ విభాగంలో 

డిప్యయటీ డైరకటర్ గా నిచేసుూనానరు . 
* ప్రసుూతం సంచాలకలుగా విధులు నియఴహసుూనన 
ఎస .పాండయన్  ఇ నెల్లఖరున దవీ వియభణ్ 
చేమనునానరు.  

http://vyoma.net/apgr2/
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* పాండయన్  సంచాలకలుగా బాధయతలు చేటిట 11 
నెలలైంది.  

అంధ్రప్రదేశ్ రాస్త్రు ఈననత విద్యయభండలి 
చైయమన్ గా ప్రొఫెసర్ క్ .హేభచంద్రారడిు   
* అంధ్రప్రదేశ్ రాస్త్రు ఈననత విద్యయభండలి చైయమన్ గా 
ప్రొఫెసర్ క్ .హేభచంద్రారడిు నిమమిత్తలయ్యయరు.  

* ఇ మేయక ప్రభుతఴ ప్రతేయక 
ప్రధాన కయయదర్థవ జేఎసీఴ ప్రసాద 
జూన్ 27న ఈతూరుఴలు 
జార్తచేశారు.  
* మెకనికల ఆంజనీర్థంగ్ 

ప్రొఫెసర్ ఄయిన హేభచంద్రారడిు ప్రసుూతం ఄనంతపుయం 
జేఎన్ టీయూ ఆన్ చార్థి ర్థజసాేర్ గా బాధయతలు 
నియఴర్థూసుూనానరు.  
* రాస్త్రు ఈననత విద్యయభండలి చైయమన్ గా హేభచంద్రారడిు 
మూడేళ్లపాట్ట కొనసాగనునానరు . 
* మెకనికల ఆంజనీర్థంగ్ బోధన , ర్థశోధన యంగాలోల 
30 ఏళ్లక పైగా ఄనుబవమునన హేభచంద్రారడిు థయమల 
ఆంజనీర్థంగ్, కంప్యయట్సషనల ఫూలయిడ్ డైనమిక్ష 
విభాగాలోల ప్రతేయక గుర్థూంపు తెచుికనానరు.  

 

 

అర్తియూకేటీ చానషలర్ గా కేసీ రడిు 
నిమమాకం 

* అంధ్రప్రదేశ్ లోని నూజవీడు, ఆడుపులపామ, ంగ్లలు, 
శ్రీకకళ్ం ట్రిపుల ఐటీలను 
నియఴహసుూనన రాజీవ్ గాంధీ 
వైజాఞనిక సాంకేతిక 
విశఴవిద్యయలమం (అర్తియూకేటీ )
చానషలర్ గా డాకటర్ అచాయయ కేసీ 
రడిుని నిమమిస్తూ ప్రభుతఴం 

ఈతూరుఴలు జార్త చేసింది.  
* ఆన్ చార్థి చానషలర్ గా ఈనన ప్రొఫెసర్ వేగేశన 
రాభచంద్రరాజు తన దవికి రాజీనామా ఆచిిన 
నేథయంలో చానషలర్ గా కేసీ రడిుని నిమమించారు  .
ఄయితే అమన ఄమెర్థకలో ఈనన నేథయంలో వచేి వయక 

ఆన్ చార్థి చానషలర్ గా ప్యర్థూ ఄదనపు బాధయతలతో 
కలేజీయేట ఎడుయకేషన్ కమిషనర్ ఄయిన ఐఏఎస 

ఄధికర్థణి డాకటర్ సుజాత శయమను నిమమించారు.   

అంధ్రప్రదేశ్ క ప్రంచ బాయంక 
రూ.2,264 కోటల రుణ్ం 

* అంధ్రప్రదేశ్ క రూ .2,264 కోటల (328 మిలిమన్ 
డాలరుల  )రుణ్ం ఆవఴడానికి ప్రంచ బాయంక అమోదం 
తెలిపింది.  
* ఇ రుణ్ చెలిలంపునక అరేళ్ల గ్రేస పీర్థమడ్ తోపాట్ట 
23.5 ఏళ్ల ర్థమితి ఈంట్టంది .  
* ప్రంచబాయంక త్తత్తేలిక కంట్రీ డెరైకటర్ శంకర్ ల్లల 
రుణ్ ాంద కయయక్రభంలో పాల్గగనానరు . 
* ఇ రుణ్ం (రూ. 2,264 కోటల  )ద్యఴరా ఏపీలోని 
పౌరులందర్థకీ మెరుగైన వైదయ సౌకరాయలు కలిాంచనునానరు .
ముఖయంగా గర్థభణులు, హైర్ టెనశన్ , భధుమేహం, 
సరసఴకల కయనషర్ ల్లంటి రోగాల బార్థన డేవార్థకి భంచి 
వైదయం ఄందుబాట్టలోకి రానుంది.   

https://www.vyoma.net/exams/appsc/appsc-group-2/
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ఆంటర్ చదివేవార్థకి కూడా ‘ఄభమ డి 
* అంధ్రప్రదేశ్ లో పాఠశాలల విద్యయరుిలతోపాట్ట ఆంటర్ 
చదివేవార్థకి కూడా ‘ఄభమ డి’ థకనిన వర్థూంచేయ్యలని 
నియణయించారు. 
* తెలలరేషన్ కరుు ఈననవార్థకి ఄభమ డి థకం కింద 
ఏటా రూ.15 వేలు చొపుాన ఄందిసాూభని ప్రకటించారు.  

పులెలల గ్లపీచంద క గౌయవ డాకటరేట  
* భాయత బాయడిమంటన్  జట్టట చీఫ్  కోచ  పులెలల గ్లపీచంద  
ఐఐటీ కనూార్  నుంచి గౌయవ డాకటరేట  ఄందుకనానడు.  

* గ్లపీకి ఆస్రో ప్యయఴ 
చైయమన్, ఐఐటీ కనూార్  బోర్డ్  
అఫ్  డైరకటర్స  చైయమన్  ఄయిన 
ప్రొఫెసర్  క్ .రాధాకృషణన్  
యజత పలకం ఄందివఴగా, 

ఐఐటీ డైరకటర్  ప్రొ  .ఄబయ  కయన్ దికర్  డాకటరేట  
ధ్రువత్రానిన ప్రద్యనం చేశారు.    

 
సుప్రసిది యచయిత్రి ఄబ్బబర్థ ఛాయ్యదేవి 

కనునమూత 

* సుప్రసిది యచయిత్రి ఄబ్బబర్థ ఛాయ్యదేవి (86) 
కనునమూశారు. 
* తెలుగులో ఄరుదైన కథలు రాసిన సాహతయవేతూగా 
గుర్థూంపు పందిన ఛాయ్యదేవి అంధ్రప్రదేశ్ రాస్త్రుంలోని 
త్తరుా గ్లద్యవర్థ జల్లల రాజభభండ్రిలో 1933 ఄకోటఫర్ 
13వ తేదీన జనిమంచారు . 

* ప్రముఖ యచయిత, విభయవకడు, ఄధికయ భాష్ట సంఘం 
మాజీ ఄధయక్షుడు ఄబ్బబర్థ వయదరాజేశఴయరావు సతీభణి 
ఛాయ్యదేవి.  
* బోన్ సాయ బ్రత్తక , ప్రయ్యణ్ం సుఖాంతం , అఖర్థకి 

ఐదు నక్షత్రాలు , ఈడ్ రోజ కథలు 
అమెక భంచిపేరు 
తెచిిపెటాటయి.  
* బోన్ సాయ బ్రత్తక కథని 
2000 సంవతషయంలో 

అంధ్రదేశ్ ప్రభుతఴం 10వ తయగతి తెలుగు వాచకంలో 
పెటిటంది. 
* అమె రాసిన 'తన మాయగం ' కథా సంపుటికి కేంద్ర 
సాహతయ ఄకడమీ పుయసాేయం లభంచింది  .2003లో 
వాసిరడిు యంగనామకభమ ప్రతిభా పుయసాేయం , 1996లో 
తెలుగు విశఴవిద్యయలమం ఄవారుు ఄందుకనానరు. 

ష్టర్ డెరైకటర్ గా అరుమగం రాజరాజన్ 
అంధ్రప్రదేశ్ లోని పటిటశ్రీరాములు నెలూలరు జల్లల 
శ్రీహర్థకోటలో ఈనన భాయత ఄంతర్థక్ష ప్రయోగ కేంద్రమైన 
సతీశ్ ధవన్ సేాస సెంటర్ (ష్టర్ )డెరైకటర్ గా అరుమగం 

రాజరాజన్ నిమమిత్తలయ్యయరు.  
*ష్టర్ డెరైకటర్ గా జూలై 1న అమన బాధయతలు 
చేటటనునానరు. 
*ప్రసుూతం తిరువనంతపుయంలోని విక్రమ్ సారాభాయ 
సేాస సెంటర్ లో సటక్రిరర్ష , పీఎస అరోఴ విభాగంలో డిప్యయటీ 
డెరైకటర్ గా రాజరాజన్ నిచేసుూనానరు . 
*ష్టర్ డెరైకటర్ గా ఈనన ఎస .పాండయన్ జూన్ 30న దవీ 
వియభణ్ చేమనునానరు.   

డేటా మాయశల క ‘ఆండియ్య ఎస ఎంఇ 
100 ఄవారుు’ 

యూఎస లోని అసాత్రులు, బీమా కంపెనీలక అఫ్ షోర్ , 
అన్ సైట  దితిలో ఄనలిటికల  సేవలు ఄందిసుూనన 

https://www.vyoma.net/exams/appsc/appsc-group-3-panchayat-secretary/
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హైదరాబాద  కంపెనీ డేటా మాయశల క ‘ఆండియ్య 
ఎస ఎంఇ 100 ఄవారుు’ లభంచింది. 
*కేంద్ర ప్రభుతఴ ఎంఎస ఎంఇ భంత్రితఴ శాఖ సాయధయంలో 
ఄవారుుల ఎంపిక, ఫహుకయణ్ కయయక్రభం జర్థగింది. 
*దేశవాయూంగా వేల సంఖయలో వచిిన నామినేషనలను 
ర్థశీలించి మొదటి 100 సాినాలోల నిలిచిన సంసిలను ఇ 
ఄవారుుక ఎంపిక చేశారు. 
*దిలీలలో జర్థగిన కయయక్రభంలో కేంద్ర భంత్రి నితిన్  గడేర్త  
చేత్తల మీదుగా డేటా మాయశల  వయవసాిక డైరకటర్  యవి ఇ 
ఄవారుు ఄందుకనానరు.  

 

సుప్రంలో ఏపీ ఏవోఅర్ గా నాగేశఴయ రడిు 
* సుప్రం కోరుటలో అంధ్ర ప్రదేశ్  తయఫున ఄడఴకేట  అన్  
ర్థకర్డ్  (ఏవోఅర్ )గా సీనిమర్  నాయమవాది జీ నాగేశఴయ రడిు 
నిమమిత్తలయ్యయరు.  
* కరూనలు జల్లలక చెందిన నాగేశఴయ రడిు 1991 నుంచి 
నాయమవాద వృతిూలో కొనసాగుత్తనానరు .  
* 1994 నుంచి 1995 వయక సుప్రం కోరుటలో రాస్త్రు 
ప్రభుతఴం జూనిమర్  కౌనిషల గా నిచేశారు . 
* 2005 నుంచి ఄాటి ఈభమడి రాష్టేంలో ఈనన 
ఏపీఎండీసీ, ఏపీఎస అర్ టీసీ, విదుయత్తూ డిసాేం సంసిలక 
సుప్రం కోరుటలో సాటండింగ్  కౌనిషల గా సేవలు 
ఄందించారు.  
* 2010 నుంచి 2015 ఫిబ్రవర్థ వయక సుప్రం కోరుటలో ఏపీ 
తయఫున ఄడఴకేట  అన్  ర్థకరుుగా వయవహర్థంచారు . 
* ఏవోఅర్ గా నిమమిత్తలవఴడం ఆది రండో సార్థ.  

‘మాంటిస్కషర్థ’ కోట్సశఴయభమ కనునమూత 
* ‘మాంటిస్కషర్థ’ విద్యయసంసిల ఄధినేత వేగె 
కోట్సశఴయభమ(94) కనునమూశారు. 
* 1925 మార్థి 5న కృష్టణజల్లల గ్లసాలలో కోట్సశఴయభమ 
జనిమంచారు  .గుంటూరు , కకినాడలో విదయను 

ఄబయసించారు. 
* 1979-80లో నాగారుిన 
వర్థషటీ నుంచి పీహెచ డీ టాట 
పంద్యరు. 
* విజమవాడ, నెలూలరులో 
విజాఞనశాస్త్ర 

ఈపాధాయయురాలిగా నిచేశారు. 
* అడపిలలలను విదయలో ప్రోతషహంచే ఈదేిశంతో 1955లో 
‘చిల్డురన్స  మాంటిస్కషర్థ పాఠశాల’ను విజమవాడలో 
సాిపించారు.  
* కోట్సశఴయభమ కృషిని గుర్థూంచిన ప్రభుతఴం 1971లో 
జాతీమ ఈతూభ ఈపాధాయమ పుయసాేరానిన ప్రద్యనం 
చేసింది. 
* ‘భాయతదేశంలో స్త్రీలు’, ‘నేటి భహళా ప్రంచం’, ‘జాతి 
జ్యయత్తలు’, ‘భాయతదేశంలో స్త్రీవిదయ  -క ర్థశీలన ’ తదితయ 
57 పుసూకలు రాశారు. 
* భహళా చైతనయం, సాధికయత ధ్యయమంగా ‘ఆలుల ఆల్లలలు’ 
మాసత్రికను నియఴహంచారు.  
* 1945లో విజమవాడలో గ్రాడుయయేషన్  ప్యర్థూచేసిన 
తొలిభహళ్గా కోట్సశఴయభమ పేరు చర్థత్రలో 
నిలిచిపోత్తంది. 
* సేవలక గుర్థూంపుగా 92ఏళ్ల వమసుషలో కేంద్ర 
ప్రభుతఴం ‘దమశ్రీ’ పుయసాేరానిన ప్రకటించింది.  
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జులై 4 నుంచి ప్రభుతఴ పాఠశాలలోల అనంద 
వేదిక కయయక్రమాలు 

* జూలై నెల 4 నుంచి ప్రభుతఴ పాఠశాలలోల అనంద వేదిక 
కయయక్రమాలు ఄభలోలకి రాబోత్తనానయి . 
* పిలలలోల వయకిూతఴ వికసం , నైతిక విలువలు , క్రభశిక్షణ్ 
పెంపందించేందుక అనంద వేదికలు దోహదం 
చేమనునానరు  .రోజువార్త ఄభలుచేసే కయయక్రమాల 

వివరాల షెడ్యయలు ఄనిన పాఠశాలలక చేయవేసి 
ఈపాధాయయులక నిపుణులతో శిక్షణ్ ఆపిాంచారు.  

* తిూడిలేని చదువును పిలలలక ఄందించడం ఇ 
కయయక్రభ ప్రధాన ఈదేిశం  .చదువుతోపాట్ట విద్యయ 

ఄనుఫంధ విషయ్యలోల రాణించేందుక ఆది దోహదం 
చేమనుంది. 

 
ఏపీలో ‘రైత్త మిషన్ ’ ఏరాాట్ట 

* వయవసామ సభసయలపై రాస్త్రు ప్రభుత్తఴనికి సలహాలు , 
స్తచనలు ఆచేిందుక ‘రైత్త మిషన్ ’ను ఏరాాట్ట చేస్తూ 

ఏపీ ప్రభుతఴం ఈతూరుఴలు జార్త 
చేసింది.  
* దీనికి ఏపీ సీఎం జగన్ఫమహన్  రడిు 
ఄధయక్షత వహంచనునానరు . 
  

* ఈపాధయక్షుడిగా రైత్త నేత నాగిరడిుని నిమమించారు .  
* ఇ రైత్త మిషన్ లో ఐదుగురు భంత్రులు , ఆతయ 
సభుయలు ఈండనునానరు.  

ముగుగరు నిపుణులిన ఐటీ సలహాద్యరులను 
నిమమించిన అంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతఴం 

* రాస్త్రు ప్రభుత్తఴనికి ఐటీ సలహాద్యరులుగా ముగుగరు 
నిపుణులిన నిమమిస్తూ ప్రభుతఴం ఈతూరుఴలు జార్త చేసింది.  
* జ  .విద్యయసాగర్  రడిు , శ్రీనాథ  దేవిరడిులను ఐటీ సాంకేతిక 
సలహాద్యరులుగా నిమమించారు.  
* క్  .రాజశేఖర్  రడిుని ఐటీ పెట్టటఫడులు , 
పాలసీద్యరులుగా నిమమించారు. 

కలుషయ యహతంగా అంధ్రప్రదేశ్  ప్రధాన 
నగరాలు 

* అంధ్రప్రదేశ్ లోని విశాఖటనం , విజమవాడ, 
గుంటూరు, కరూనలు, నెలూలరు నగరాలను 
కలుషయయహతంగా తీర్థిదిదిడానికి ఎంపిక చేసినట్టట కేంద్ర 
రాయవయణ్శాఖ భంత్రి ప్రకశ్ జవదేకర్ జూలై 1న 

ప్రకటించారు. 
* దేశంలో కలుషయం 
బార్థన డిన నగరాలను 

కలుషయయహతంగా 
మారేిందుక నేషనల కీలన్ 

ఎయిర్ ప్రోగ్రామ్ ను ప్రభుతఴం ప్రాయంభంచింది . 
* దేశంలోని వివిధ నగరాలోల గాలి నాణ్యతక 
సంఫంధించిన డేటా ప్రతిపాదికన, ప్రంచ బాయంక్ నివేదిక 
అధాయంగా దేశంలోని 102 నగరాలు కలుషయం 
బార్థనడినట్టట గుర్థూంచారు .  
* వాయుకలుషయం కయబన్ మోనాక్సషడ్, కయబన్ డై అక్సషడ్ 
, సలఫర్ డై అక్సషడ్ , నైట్రోజన్ అక్సషడ్ , కోలరోఫ్లలరోకయబను 
వంటి వాయువుల వలల వాయు కలుషయం ఏయాడుత్తంది.  

ఄగ్రికలిర్  మిషన్  సభుయలుగా బోమ 
నరేంద్ర, డాకటర్  భల్లలరడిు 

*‘ఄగ్రికలిర్  మిషన్ ’ సభుయలుగా బోమ 
నరేంద్రబాబు (రాజారాం) , ఎకలజీ సెంటర్  డైరకటర్  డాకటర్  
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వైవీ భల్లలరడిుని నిమమిస్తూ ప్రభుతఴం ఈతూరుఴలు జార్త 
చేసింది. 

* ఄగ్రికలిర్  మిషన్  
చైయమన్ గా ముఖయభంత్రి 
వైఎస  
జగన్ మోహన్ రడిు 
వయవహర్థసాూరు.  

* వైస  చైయమన్ గా  నాగిరడిుని నిమమించారు . 
* ఄగ్రికలిర్  మిషన్ లో ఆతయ సభుయలుగా వయవసామ , 
రవెనూయ, ఆర్థగేషన్, విదుయత, శుసంవయిక శాఖ 
భంత్రులు, అయ్య శాఖల కయయదరువలు సభుయలుగా 
ఈంటారు.   

ఆసాట  ఈపాధయక్షుడిగా భాయత నుంచి  
తొలిసార్థగా ఎనినకైన డాకటర్ కే కేశవులు 
* ఄంతరిాతీమ వితూన ర్తక్ష ప్రమాణాల సంసి (ఆసాట )
ఈపాధయక్షుడిగా తెలంగాణ్ వితూన ధ్రువీకయణ్, వితూనాభవృదిి 
సంసిల డైరకటర్ డాకటర్ కే కేశవులు ఎనినకయ్యయరు . 
* 1924లో ఏరాాటైన ఇ సంసిలో భాయతదేశానికి 
ఈపాధయక్ష సాినం లభంచడం ఆదే మొదటిసార్థ . 
* ప్రంచవాయూంగా వివిధ దేశాల ఄవసరాలక 
ఄనుగుణ్ంగా వితూనచటాటలను , పాలసీలను, మారేట లో 
వితూన నాణ్య త , నిమంత్రణ్, సయపరా తదితయ ఄంశాలపై 
తీసుకొనే నియణయ్యలోల ఆసాట కయయనియఴహణ్ కమి టీ 
ప్రధానపాత్ర పోషిసుూంది.  

 

* ఆసాట కమిటీలో ప్రెసిడెంట , వైస ప్రెసిడెంట తోపాట్ట 
ఎనిమిది భంది సభుయలు ఈంటారు . 
* డాకటర్ కేశవులు ఈపాధయక్ష దవిలో 2022 వయక 
కొనసాగుత్తరు  .అ తరాఴత సంసి నిఫంధనల ప్రకయం ఆసాట 

ఄధయక్షుడిగా కేశవులు బాధయతలు సీఴకర్థంచనునానరు.  
* ఆసాట సంసి శత వార్థశకోతషవం కేశవులు నేతృతఴంలోనే 
జర్థగే ఄవకశం ఈననది  .వచేి ఄంతరిాతీమ వితూన సదసుష 
2022ను నూయజల్లండ్ లో నియఴహంచాలని తీరామనించారు. 
ఆసాట నూతన కయయవయగం  
ఆసాట కయయనిరాఴహణ్ కమిటీ ఄధయక్షుడిగా సీటవ్ జ్యన్ష 

(క్నడా) , ఈపాధయక్షుడిగా డాకటర్ కే కేశవులు (భాయత) , 
కయయవయగసభుయలుగా క్లయిడ్ ముజాజు (జంబాబే) , వాలేర్థ 
కొకరేల (బ్రిటన్) , శైలీఴ డ్యయకోరోన (ఫ్రాన్ష) , బరాట కిలలర్ భన్ 

(జయమనీ) , ర్థటా జేకే నెలీల (ఆటలీ) , రూయెల సీ గెస ముండో 
(ఫిలిపీాన్ష) , లీనా పియెట ల్లల (ఫినాలండ్) , ఆగ్లనషియో 

ఄయనషియ్యగ (ఄరింటీనా )ఎనినకయ్యయరు..  
* ఆసాట ఈపాధయక్షుడిగా ఎనినకైన డాకటర్ కే కేశవులు 
సాధాయణ్ వయవసామ కట్టంఫంలో జనిమంచారు .  
* ఆంటర్తమడిమట వయక వయంగల జల్లలలో 
చదువుకొనానరు  .తమిళ్నాడులోని కోమంఫత్తూరు 

ఄగ్రికలియల వర్థషటీ నుంచి పీహెచ డీ టాట పంద్యరు.   
* యూనివర్థషటీ అఫ్ కలిఫ్లర్థనయ్యలో పోసట డాకటయల 
ర్థశోధనలు చేసి వితూనశాస్త్రంలో ఄనుబవం గడించారు .  
* ప్రొఫెసర్ జమశంకర్ తెలంగాణ్ ఄగ్రికలియల వర్థషటీలో 
వితూనశాస్త్ర విభాగానికి ఄధితిగా నిచేశారు .  
* యూఎస ఏఐడీ భాగసాఴభయ సభుయడిగా ఇసట అఫ్రికన్ , 
సౌత అసియ్య దేశాలోల వితూన దిత్తల ఄభవృదిిపై 
ఄధయమనం చేశారు 
* వితూననిలఴలో అహాయధానాయల నష్టటనిన తగిగంచేవిధంగా 
ఄంతరిాతీమంగా ఄంగీకర్థంచిన వినూతన సాధాయణ్ 
వితూననిలఴ దిత్తలను కనిపెటాటరు.  
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* ఆసాట, ఒఇసీడీ నేపాల ఄగ్రికలిర్ ర్తసెర్ి కౌనిష ల , 
అసిమన్ ఆన్ సిటటూయట అఫ్ టెకనలజీ , సీఏబీఐ అఫ్రిక , 
సీడ్ సర్థటఫికేషన్ ఏజనీషస అఫ్ టాంజానియ్య, ఫంగాలదేశ్ తో 
కలిసి వితూనయంగం ఄభవృదిికి కృషిచేశారు.  

 
తెలుగు రాష్టేలోల జనాభా సంక్షోబం? : అర్థిక 

సరేఴ వెలలడి 
* తెలుగు రాష్టేలోల 2041 నాటికి జనాభా వృదిిరేట్ట 
సునానక చేరుత్తందని అర్థిక సరేఴ వెలలడించింది. 

* 2 దశాబిాల కలంలో 
తెలుగు రాష్టేలోల 
యుకూవమసుేల సంఖయ 
10% తగిగపోయి 60 ఏళ్ల 
పైఫడిన వయోవృదుిల 

సంఖయ పెరుగుత్తందని పేర్కేంది  .కేంద్ర అర్థిక భంత్రి 
నియమల్ల సీత్తరాభన్  పాయలమెంట్టలో 2018-19 ఏడాది 

అర్థిక సరేఴను ప్రవేశపెటాటరు . 
* తెలుగు రాష్టేలోల లింగ నిషాతిూ ,  అయుఃప్రమాణాలు 
 పెరుగుత్తనానయి  .భయణ్శాత్తలు తగుగత్తనాన యి. 
* 2015-16 నుంచి 2018-19 భధయకలంలో తెలుగు 
రాష్టేలోల లింగనిషాతిూ పురోగభనంలో సాగింది .  
* భేటీ ఫచావో  -భేటీ ఢావో కయయక్రభం పెది రాష్టేలపై 

భంచి ప్రభావానిన చూపింది.  
* లింగనిషాతిూ 980కి మించి ఈనన రాష్టేల జాబిత్తలో 
అంధ్రప్రదేశ్ , తెలంగాణ్ చేరాయి .2015-16 నాటికి ఏపీలో 
ఇ నిషాతిూ 873 లోపు ఈంది .  

* 5- 14 ఏళ్ల భధయ వమసునన పిలలలోల ఫడికి వెళ్లలవార్థ 
సంఖయ దేశవాయూంగా తగుగముఖం డుత్త వస్కూంది .  
* అంధ్రప్రదేశ్ తోపాట్ట ఈతూరాఖండ్ , భధయప్రదేశ్ లలో 
40% ప్రాథమిక పాఠశాలలోల 50%కంట్స తకేవ 
పిలలలునానరు. 
* ఏపీలో 2001లో సగట్ట సంత్తన సాపలయ నిషాతిూ 2.3% 
ఈండగా 2041 నాటికి ఄది 1.5%కి చేయనుంది .  
* తెలంగాణ్లోనూ ఆది 2.3% నుంచి 1.6%కి చేరే 
 ఄవకశం కనిపిస్కూంది. 
 సెనషస ఄనగా డోర్ ట్ట డోర్ సెరఴ .  
* 1841 లో అధునిక సెనషస ను మొదటిద్యర్థగా ఆంగాలండ్ 
ప్రవేశపెటిటంది.  
* ప్రతి ది సంవతషరాలక జనగణ్న విధానంను కూడా 
ఆంగాలండ్ ప్రవేశ పెటిటంది.  
* 1851 లో సెనషస ను ప్రవేశపెటిటన ప్రతి రండో దేశం 
నూయజల్లండ్.  
* 1872 లో ఆండియ్యలో మొటటమొదటి సెనషస నివేదిక 
ప్రచుయణ్ ల్లర్ు మేయో ప్రవేశ పెటాటడు ( .ఇ ప్రచుయణ్ అ 

శాస్త్రీమమైన నివేదిక.)   
* 1881 లో ప్రతి 10సంవతషరాలక  కసార్థ జనాభా 
లెకేల సేకయణ్ విధానం భాయతలో ప్రవేశపెటిటనది ల్లర్ు 
ర్థాన్  
*1948 లో సెనషస చటటం చేమఫడినది .  
*2011 సెనషస ప్రసుూత కమిషనర్ వివేక్ జ్యషి   
* 2011 సెనషస దేశంలో 15 వది, సాఴతంత్రానంతయం 7వది 
* 2011 సెనషస నినాదం "Our Census Our Future"  
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భహానేతక హర్థత హాయం 
పుసూకవిషేయణ్ 

* అంధ్రప్రదేశ్ లోని కరూనలు జల్లలలో గల వైఎసాషర్ 
సమృతివనం విశేష్టలపై రూపందించిన ‘భహానేతక 
హర్థత హాయం ’(గ్రీన్ ట్రిబ్బయట ట్ట ఎ గ్రేట లీడర్  )పుసూకనిన 

జూలై 5న ఏపీ సీఎం 
వైఎస జగన్ మోహన్ రడిు 
అవిషేర్థంచారు. 
* ఄభరావతిలోని సీఎం 
కయంపు కరాయలమంలో 
పుసూకవిషేయణ్ కయయక్రభం 

జర్థగింది. 
* వైఎసాషర్ జల్లల ఆడుపులపామలోని వైఎసాషర్ ఘాట , 
ఎకో టూర్థజం కేంద్రానిన చిని ఈద్యయనవనంల్ల అహాలదకయ 
దయవనీమ ప్రాంతంగా తీర్థిదిది్యలని ఇ సందయభంగా జగన్ 
అదేశించారు.  
* 2009 సెపెటంఫర్ 2న వైఎస రాజశేఖయరడిు హైదరాబాద 
నుంచి యచిఫండలో పాల్గగనేందుక చిత్తూరు జల్లలక 
వెళ్లత్తండగా కరూనలు జల్లల అతమకూరు ఄబయ్యయణ్యంలో 
హెలికటర్ కూలిపోయి భయణించడం తెలిసిందే.  

ఄతి పడవైన విదుయదీకర్థంచిన రైలు 
సొయంగ మాయగం 

* భాయతీమ రైలేఴలో ఄతి పడవైన విదుయదీకర్థంచిన రైలు 
సొయంగ మాయగం అంధ్రప్రదేశ్ లోని నెలూలరు జల్లల రాప్యరు-

చెరోలలిల సేటషన్ భధయలో 
వెలిగండ కొండల క్రింద 6.6 

కిలోమీటయల పడవున గుర్రపు 
నాడా అకయంలో దీనిని 
నిర్థమంచారు. 

* SCR జనయల మేనేజర్ గజానన్ మాల్లయ తొలి గూడ్ష 
రైలుక జండా ఉపి మారాగనినప్రాయంభంచారు .  

* ఒబులవార్థలిల -వెంకటాచలం భధయ కొతూగా నిర్థమంచిన 
రైలేఴ లైనలలో సొయంగ మాయగం క భాగం.  

* కృషణటనం పోర్ట తో పాట్ట తీయ ప్రాంత్తలను 
ఄనుసంధానం చేస్తూ గూడ్ష రైళ్ళక ఇ మాయగం వీలు 
కలిాసుూంది.         దీంతో కృషణ టనం పోరుట  -తీయ 

ప్రాంత్తల భధయ 60 కిలో మీటయల దూయం తగిగంది . 
*నూయ అసేేలిమన్ టనెనలింగ్ మెథడ్ తో నిర్థమంచిన ఇ 
మాయగం వయమం 460 కోట్టల   

 
దక్షిణ్భాయతంలోనే 

మొటటమొదట విజమవాడలో విమాన 
రసాటరంట  

*విమాన రసాటరంట  కలిర్  విజమవాడ నగయంలో ఄడుగు 
పెటటబోత్తంది. 
* దేశంలో నాలుగుచోటల మాత్రమే ఄందుబాట్టలో ఈనన 
ఇ రసాటరంట్టల 
* దక్షిన భాయతదేశంలోనే మొటటమొదటి సార్థగా 

విజమవాడ రూయల  
భండలం 

నిడమానూరులో అగసుట 
చివరోల ఄందుబాట్టలోకి 
రానుంది.  

* ఎయిర్ ఆండియ్యక చెందిన 44 మీటయల పడవు కలిగిన 
బోయింగ్  737 విమానానిన విజమవాడ రూయల  
ఄందుబాట్టలోకి రానుంది 

http://vyoma.net/rrb-ntpc/
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* బోయింగ్  737 విమానానిన  ఢిలీల నుంచి నగరానికి 
తీసుకరావడానికే రూ .12లక్షలక పైగా ఖరుి చేమడం 
విశేషం.  

మైక్రో ఫైనాన్ష ఆన్ సిటటూయషన్ష నెట వర్ే 
చైయమన్ గా భన్ఫజ కమార్ నంబియ్యర్ 

* మైక్రో ఫైనాన్ష ఆన్ సిటటూయషన్ష నెట వర్ే చైయమన్ గా 
భన్ఫజ కమార్ నంబియ్యర్ వరుసగా అరోసార్థ 
ఎనినకయ్యయరు. 
* అంధ్రప్రదేశ్ సొసైటిస ర్థజసేేషన్ య్యక్ట 2001 ప్రకయం 
2009 లో మైక్రో ఫైనాన్ష నెట వర్ే ను ఏరాాట్ట చేశారు.  

 
విశాఖటనంలో ‘ఎయిర్  ఎనకేలవ్ ’ 

భాయత తీయప్రాంత గసీూదళానిన (కోసట గార్డ్  )భర్థం త 
ఫలోపేతం చేసే ప్రక్రిమలో భాగంగా విశాఖటనంలో 

‘ఎయిర్  ఎనకేలవ్ ’ను ఏరాాట్ట చేసుూననట్టల డీఐజీ 
ఄనిల కమార్  హయబోల్ల తెలిపారు . 
*  కోసట గార్డ్  డేను పుయసేర్థంచుకని  తీయప్రాంత ని   
గసీూకి విమానాలు కూడా ఈయోగిసుూనానభని , విశాఖలో 
ప్రతేయక సాివయం లేకపోవడంతో ఄవి చెనెసన నుంచి వచిి 
వెళ్లూనానమని చెపాారు . 
* విశాఖ కేంద్రంగా కోసట గార్డ్  ఎయిర్  ఎనకేలవ్  
ప్రతిపాదన ఈందని , ఆందుక ఄవసయమైన 10 ఎకరాల 
భూమిని విశాఖ విమానాశ్రమం సమీపాన ఆచేిందుక 
ఎయిర్ పోరుట ఄథార్థటీ అఫ్   ఆండియ్య  సభనఴమంతో 
ముందుక వెళ్లూనానమని వెలలడించాయి . 

* ఆది ఏరాాటైతే తొలి విడతలో విశాఖక నాలుగు 
డార్థనమర్  మది విమానాలు వసాూమని , విశాఖ నుంచి 
భువనే శఴర్  వయక వాటిని ఈయోగిసాూభని   
ఄనిల కమార్  హయబోల్ల తెలిపారు . 
* 1977లో మొదటిసార్థగా ఆండిమన్  కోసట గార్డ్  డేను 
నియఴహంచాభని, ప్రసుూతం 40వ వసంతంలోకి 
ఄడుగుపెడుత్తనానభని తెలిపారు. 
* ఆనేనళ్ల ప్రసాినంలో ఏడు నౌకల నుంచి 126 నౌకలక , 
62 ఎయిర్ క్రె్ పటలతో ఄభవృదిి  చెందుత్తనయీ . ‘అంధ్రలో 
కోసట గార్డ్ క 13 నౌకలు , క ఎయిర్ క్రఫ్ట  ఈనానయి. 
* గసీూదళ్ం ఫలోపేత్తనికి ఄంతరిాతీమంగా ఄనేక 
దేశాలతో ాంద్యలు కదురుికంట్టనానరు .  

నవాయంధ్రప్రదేశ్  ఫడెిట 2019-20 
అర్థిక భంత్రి  భంత్రి బుగగన రాజేంద్రనాథ రడిు రాస్త్రు 
ఫడెిట ను రూ. 2,27,974.99 లక్షల కోటలతో ప్రవేశపెటాటరు 
. వయవసాయ్యనికి 28 వేల కోటలతో ప్రతేయక ఫడెిట ఈండే 

ఄవకశం ఈంది. ఎనినకల 
హామీలు, మేనిఫెస్కట 
ఄంశాలక ప్రాధానయం 
ఆవఴనుననట్టట తెలుస్కూంది. 
కీలకంశాలుగా విదయ, వైదయం, 

నైపుణ్య శిక్షణ్, ఈదోయగాల కలాన ఈండనుంది. 2018-19 
ఫడెిట తో పోలిసేూ,19.32శాతం పెరుగుదల. రాజకీమ 
ఄనుఫంధంతో సంఫంధం లేకండా ఄందర్థకీ ప్రభుతఴ 
థకలు. భహాత్తమని లక్షయం సాధించే దిశగా ఫడెిట  
రూకలాన. 
ఫడెిట 2019-20 కీలక ఄంశాలు : 

 జీఎస డీపీలో రవెనూయలోట్ట సుమారు 0.17శాతం . 
 రవెనూయలోట్ట రూ.1778.52కోట్టల. 
 ద్రవయలోట్ట సుమారు రూ.35,260.58కోట్టల 
 రవెనూయ వయమం రూ.1,80,475.94కోట్టల. 

https://www.vyoma.net/exams/ap-grama-sachivalayam/
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 మూలధన వయమం రూ.32,293.39కోట్టల. 
 రైత్తలక వడీులేని రుణాల కింద రూ.100 కోట్టల 
 వయవసామ య్యంత్రీకయణ్ కింద రూ.100.05కోట్టల. 
 పాల సహకయ సంఘాల ఄభవృదిికి రూ.100కోట్టల. 
 గిడుంగుల నిరామణానికి రూ.37.53కోట్టల. 
 గిడుంగులు, మలిక నిధి కింద రూ.200కోట్టల. 
 వైఎస అర్  వయవసామ ప్రయోగశాల 

కోసం రూ.109.28కోట్టల. 

  
 ఆంధన శాఖక రూ.6,861.03కోట్టల. 
 పార్థశ్రామిక ప్రోత్తషహకల 

కోసం రూ.573.60కోట్టల. 
 పార్థశ్రామిక మలిక కలాన కింద రూ.250కోట్టల. 
 స్తక్షమ, చినన, భధయ తయహా ర్థశ్రభల మలిక 

ఄభవృదిి వనరుల కోసం రూ.200కోట్టల. 
 పార్థశ్రామిక కలాన కింద రూ.250కోట్టల. 
 జగననన ఄభమ డి థకం 

కోసం రూ.6,455.80కోట్టల. 
 పాఠశాలలోల మలిక సౌకరాయల 

కలానక రూ.1500కోట్టల. 
 భధాయహన భోజన థకనికి రూ.1077కోట్టల. 
 వైఎస అర్  పాఠశాలల నియఴహణ్ 

గ్రాంట్ట రూ.160కోట్టల 
 ఄక్షమపాత్ర ఫండేషన్  వంటశాలల 

నిరామణానికి రూ.100కోట్టల. 

 రాస్త్రు ఄభవృదిి థకల ఄంచనా 
వయమం రూ.92,050.05కోట్టల 

 ఎసీష సబ పాలన్  కంపోనెంట  
కింద రూ.15,000కోట్టల. 

 ఎసీట సబ పాలన్  కంపోనెంట  
కింద రూ.4988.52కోట్టల. 

 బీసీ సబ  పాలన్  కంపోనెంట  
కింద రూ.15,061.64కోట్టల. 

 అర్థిక యంగ సేవల కోసం రూ.86,105.63కోట్టల. 
 వయవసామ ఄనుఫంధ 

యంగాలక రూ.20,677.08కోట్టల. 
 గ్రామీణాభవృదిికి రూ.29,329.98కోట్టల. 
 జలవనరుల కోసం రూ.13,139.05కోట్టల. 
 త్తగునీరు, వయద నిమంత్రణ్ 

కింద రూ.13,139.05కోట్టల. 
 విదుయత శాఖక రూ.6,861.03కోట్టల. 
 ఖనిజాభవృదిి శాఖక రూ.3,986.05కోట్టల 
 ఄగ్రిగ్లలడ్  బాధిత్తల కోసం రూ.1150కోట్టల 
 కపుల సంక్షేమానికి రూ.2000కోట్టల. 
 అటో డ్రైవయల అర్థికసామం కింద రూ.400కోట్టల 
 చేనేత కర్థమకలక వైఎస అర్  బరోసా 

కింద రూ.200కోట్టల. 
 వైఎస అర్  గ్రాంటస  కింద భత సంసిలక 

సహామం రూ.234కోట్టల 
 వైఎస అర్  గృహ థకనికి రూ.5వేల కోట్టల 
 బ్రాహమణ్ సంక్షేభ కర్కారేషన్ క రూ.100కోట్టల. 
 నాయమవాదుల సంక్షేభ ట్రసుటక రూ.100కోట్టల. 
 నాయమవాదుల అర్థిక సామం కింద రూ.10కోట్టల. 
 బీసీలక వైఎస అర్  కల్లయణ్ కనుక 

కింద రూ.300కోట్టల. 
 ఎసీషలక వైఎస అర్  కల్లయణ్ కనుక 

కింద రూ.200కోట్టల. 

https://www.vyoma.net/exams/appsc/appsc-group-2/
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 ఎసీటలక వైఎస అర్  గిర్థ పుత్రిక కల్లయణ్ కనుక 
కింద రూ.45కోట్టల. 

 మైనార్తటలక వైఎస అర్  ష్టదీ తోఫా 
కింద రూ.100కోట్టల. 

 పౌయసయపరాలశాఖక బిమయం రాయితీ 
కింద రూ.3000కోట్టల . 

 బిమయం తదితయ సయకల 
సయపరాక రూ.750కోట్టల. 

 పౌయసయపరాల కర్కారేషన్ క అర్థిక సామం 
కింద రూ.384కోట్టల 

 గ్రాభ సచివాలయ్యల కోసం రూ.700కోట్టల . 
 మునిషల  వారుు వాలంటీయల కోసం రూ.280కోట్టల. 
 మునిషల  వారుు సచివాలయ్యల 

కోసం రూ.180కోట్టల 
 ఏపీఎస  అర్తటసీకి సహాయ్యయిం రూ.1000కోట్టల. 
 రాయితీల కోసం రూ.500కోట్టల. 
 ఏపీ యహద్యరుల ఄభవృదిి 

కర్కారేషన్ క రూ.260కోట్టల. 
 టటణ్ సఴమం సహామక ఫృంద్యలక వైఎస అర్  

వడీులేని రుణ్ం కింద రూ.648కోట్టల 
 డాఴక్ర భహళ్లక వడీులేని రుణాల 

కోసం రూ.1140కోట్టల 
 రైత్త సంక్షేభం: ధయల సిిర్తకయణ్ 

నిధికి రూ.3000కోట్టల. 
 ప్రకృతి విత్తూల నివాయణ్ నిధికి రూ.2002కోట్టల . 
 వైఎసాషర్  రైత్త బరోసా 

థకనికి రూ.8,550కోట్టల. 
 రైత్తలక ఈచిత విదుయత క రూ.4,525కోట్టల 
 వైఎస అర్  రైత్త బరోసా కింద బోయల 

తవఴకనికి రూ.200కోట్టల 
 రైత్తలక వితూనాల సయపరా కోసం రూ.200కోట్టల. 

 వేట నిషేధ సభమంలో భతషయకరులక అర్థిక 
సామం కింద రూ.100కోట్టల. 

 చేల జటీటలు, హాయబయల కోసం రూ.100కోట్టల. 
 భతషయకరుల డవలక డీజల  రాయితీ 

కింద రూ.100కోట్టల. 
 భతషయ సంద ఄభవృదిి కోసం రూ.60కోట్టల. 
 ఎసీష భతషయకరుల సంక్షేమానికి రూ.50కోట్టల 
 ఎయిడ్స  బాధిత్తల పెనశన్  కోసం రూ.100కోట్టల. 
 ట్రాన్స  జండయల పెనశనలక రూ.7కోట్టల 
 అశా వయేయలక రూ.455.85కోట్టల. 
 వైఎసాషర్  రైత్త బీమాక రూ.1,163కోట్టల. 
 ప్రకృతి విత్తూల నిధికి రూ.2002కోట్టల. 
 అకఴ రైత్తలక విదుయత  సబిషడీకి రూ.475కోట్టల. 
 రైత్తలక ఈచిత బోయలక రూ.200కోట్టల. 

  
 వితూనాల ంపిణీకి రూ.200కోట్టల 
 ఈద్యయనశాఖక రూ.1532 కోట్టల కేటాయింపు 
 అయిల ఫాం రైత్తలక ధయలోల వయత్తయసం 

తగిగంచేందుక ఄదనంగా రూ.80 
కోట్టల కేటాయింపు. 

 అయిల ఫాం తోటల సాగు 
ప్రోత్తషహానికి రూ.65.15కోట్టల. 

 సహకయ యంగ ఄభవృదిికి రవెనూయ వయమం రూ. 
174.64 కోట్టల. 

 సహకయ యంగం ఄభవృదిికి పెట్టటఫడి వయమం 
కింద రూ.60 కోట్టల కేటాయింపు 

https://www.vyoma.net/exams/appsc/appsc-group-3-panchayat-secretary/
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 2019-20లో రైత్తలక సహకయ సఴలాకలిక 
రుణాల కింద రూ.12వేల కోట్టల కేటాయింపు. 

 దీయఘకలిక రుణాల కింద రూ.1500 కోట్టల. 
 2019-20 అర్థిక సంవతషయంలో కౌలు రైత్తల 

కోసం రూ.1200 కోట్టల కేటాయింపు. 
 వైఎసాషర్  రైత్త బరోసా థకం కింద ప్రతి 

రైత్తక రూ.12,500. దీని ద్యఴరా 65.07లక్షల 
భందికి ప్రయోజనం 
వైఎసాషర్  రైత్తబరోసా కింద బోయల 
తవఴకనికి రూ.200కోట్టల, 

 వితూనాల సయపరాక రూ.200 కోట్టల, గిడుంగులు, 
 మలిక నిధుల కింద రూ.200 కోట్టల కేటాయింపు. 
 వైఎసాషర్  వయవసామ ప్రయోగశాలల 

కోసం రూ.109.28 కోట్టల, 
 వయవసామ య్యంత్రీకయణ్క రూ.100.05 

కోట్టల కేటాయింపు. 
 రైత్తలక వడీులేని రుణాల కింద రూ.100 కోట్టల. 
 పాల సహకయ సంఘాల ఄభవృదిికి రూ.100 

కోట్టల, 
 శు ఄభవృదిి, ద్యణా కోసం రూ.100 

కోట్టల కేటాయిసుూనానం. 
 వేట నిషేధ సభమంలో భతషయకరులక అర్థిక 

సామం కింద రూ.100 కోట్టల కేటాయించాం. 
 చేల జటీటలు, హాయబయల కోసం రూ. 100 కోట్టల 
 భతషయకరుల డవలక డీజల  రాయితీ 

కింద రూ.100 కోట్టల, 
 భతషయ సంద ఄభవృదిికి రూ.60 

కోట్టల కేటాయిసుూనానం. 

 

 

ఏపీలో రూపాయికే ంటల బీమా 

* వైఎసాషర్  ఈచిత ంటల బీమా థకంలో భాగంగా 
రైత్తలు నాభమాత్రంగా రూపాయి చెలిలంచి నమోదు 
చేయించుకంట్స  ..ప్రమిమం మొత్తూనిన ప్రభుతఴమే 
ఈచితంగా చెలిలంచబోతోంది 

 

*  దీనికోసం సొంతంగా వయవసామ ంటల బీమా 
సంసినే ప్రాయంభంచబోతోంది . 
* వైఎసాషర్  ఈచిత ంటల బీమా థకనిన ఇ ఖర్తఫ్  
నుంచే ఄభలు చేయ్యలని ప్రభుతఴం నియణయించింది . 
*  సాగయేయ ప్రతి ఎకరానికి ప్రమిమం చెలిలంచేందుక 
నిధులు కూడా ఄందుబాట్టలో ఈంచబోతోంది . 
*  బాయంకలోల ంటరుణాలునన వార్థతో పాట్ట  ..రుణాలు 

పందని రైత్తలు కూడా నాభమాత్ర రుసుము చెలిలంచి 
నమోదు చేసుకనే ఄవకశం కలిాస్కూంది.  

*  బాయంకల ద్యఴరా బీమా ప్రమిమం చెలిలంచే వార్థకి అ 
మొత్తూనిన తిర్థగి చెలిలంచే ఏరాాట్టల చేస్కూంది . 
*  యబీ నాటికి రాస్త్రు ప్రభుతఴమే సొంతంగా వయవసామ 
బీమా సంసి ఏరాాట్ట చేమబోతోంది . 
* ఇ మేయక ప్రభుతఴం ప్రతిపాదనలు సిదిం చేస్కూంది  .

సరాేరు చయయల నేథయంలో రాస్త్రుంలో ంటల బీమా 
థకం రూపురేఖలే మార్థపోనునానయి.  

* ఇ ఏడాది ఖర్తఫ్ లో 42.04 లక్షల హెకటయలలో ంటలు 
సాగవుత్తమని వయవసామశాఖ ఄంచనా . 
*  వాసూవ ంటల సాగు ఎంత ఈంట్స ఄంతక బీమా 

http://vyoma.net/rrb-ntpc/
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ప్రమిమం మొత్తూనిన ప్రభుతఴమే చెలిసుూంది . 
*  ంటరుణాలు తీసుకోని రైత్తలు మీ సేవ కేంద్రాల 
ద్యఴరా నాభమాత్రంగా క రూపాయి చెలిలంచి నమోదు 
చేసుకంట్స సర్థపోత్తంది. 

*  రైత్త వాటాను వయవసామశాఖ జభ చేసుూంది  .
సాగుద్యరు రూపాయి చెలిలంచి పేరు, సాగు చేసిన ంట , 
విసీూయణం, భూమి వివరాలు నమోదు చేయించుకంట్స చాలు. 
*  రాస్త్రుమే సొంతంగా బీమా సంసిను ఏరాాట్ట చేసేూ ఆతయ 
బీమా సంసిల పై అధాయడాలిషన ఄగతయం ఈండదు  .

ర్థహాయం విడుదలపై నియణమం సరాేరు చేతిలోనే 
ఈంట్టంది.  
* రైత్తలు ఏప్రిల , మే నెలల నుంచే బాయంకలోల కొతూ 
రుణాలు తీసుకోవడం , పాత రుణాలక వడీులు చెలిలంచి 
కొతూవాటిగా మారుికోవడం ప్రాయంభంచారు . 
*  వీయందర్థ నుంచి ంటల వార్తగా ప్రమిమం 
రుసుమును  బాయంకలు మినహాయించుకనానయి  .
ఆపుాడు అ మొత్తూనిన బాయంకల వార్తగా ప్రబా తఴం తిర్థగి 
జభ చేమనుంది. 

* రాస్త్రుంలో సాగయేయ మొతూం విసీూయణంలో 40 శాత్తనికే 
ప్రమిమం రూంలో ఏడాదికి రూ .1,498 కోటల వయక 
చెలిలంచాలిష వస్కూంది . 
*  ంట నషటపోతే బీమా సంసిల నుంచి ర్థహాయం 
రూంలో సగం కూడా వచేి ర్థసిితి లేదు . 
* ఖర్తఫ్ లో ంట నషటం జర్థగితే తరాఴత ఖర్తఫ్  నాటికీ 
చెలిలంపులు చేమడం లేదు  .ఆపుాడు ఖర్తఫ్ , యబీలో 
సాగయేయ మొతూం విసీూరాణనికి ంటల బీమా చేయ్యలంట్స 
రైత్త వాటా , రాస్త్రు ప్రభుతఴ వాటా కలిపి రూ .2,200 కోట్టల 
చెలిలంచాలిష ఈంట్టంది . 
*  కేంద్ర వాటాతో కలిపితే మొతూం రూ .3,500 కోట్టల 
ఄవుత్తంది  .ఆంత మొత్తూనిన బీమా సంసిలక చెలిలసేూ 
రైత్తక ర్థహాయంగా ఎంత తిర్థగసుూందనేది  ప్రశానయికమే .

ఇ నేథయంలో ప్రభుతఴమే సొంతంగా వయవసామ బీమా 
సంసి ఏరాాట్ట చేయ్యలని నియణయ్యనికి వచిింది.  

*  యబీ నుంచే దీనిన ప్రాయంభంచనుంది  .ఄంట్స ఆక మీదట 
ంట నషటపోయిన సందరాభలోల యా హాయం చెలిలంపు 

ఄంశం రాస్త్రు ప్రభుతఴం చేతిలోనే ఈంట్టంది  .రైత్తలక 
వెంటనే ఄందేందుక వీలుంట్టంది.  

 

అంధ్రప్రదేశ్ క కొతూ గవయనర్ గా 
బిశఴభూషణ   హర్థచందన్  

* అంధ్రప్రదేశ్ క కొతూ  గవయనర్ గా బిశఴభూషణ  
హర్థచందన్   నిమమిత్తలయ్యయరు. 

*  డిశాక చెందిన భాజపా నేత , మాజీ భంత్రి 
బిశఴభూషణ  హర్థచందన్ ను 
నవాయంధ్ర గవయనర్ గా 
నిమమిస్తూ రాస్త్రుతి 
రామ్ నాథ  కోవింద   
ఈతూరుఴలు జార్తచేశారు . 

*  అంధ్రప్రదేశ్  విబజన చటటంలోని సెక్షన్  7 ప్రకయం 
ఆాటివయకూ రండు రాష్టేలక ఈభమడి గవయనర్ గా 
ఇఎస ఎల  నయసింహన్  కొనసాగుత్త వచాిరు. 

*  85 ఏళ్ల బిశఴభూషణ  హర్థచందన్  1971లో భాయతీమ 
జన్ సంఘ లో చేర్థ అ పార్తట జాతీమ కయయనిరాఴహక 
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సభుయడిగా, రాస్త్రు ప్రధాన కయయదర్థవగా నిచేశారు . 
* 1975 ఎభరినీష సభమంలో మీసా చటటం కింద 
జైలుక్ళాలరు. 
*  భాజపా ఏయాడిన తరాఴత అ పార్తటలో చేర్థ 1980 నుంచి 
1988 వయక డిశా భాజపా ఄధయక్షుడిగా నిచేశారు . 
*  1988లో జనత్తపార్తటలో చేర్థ అ పార్తట రాస్త్రు 
ఈపాధయక్షుడిగా సేవలందించారు . 
*  1996లో తిర్థగి భాజపాలో చేరారు  .నాయమ విదయలో 

టటబద్రుడైన ఇమన భాజపా-బీజేడీ   సంకీయణ ప్రభుతఴంలో 
తొమిమదేళ్లల (రండు రాయయ్యలు )ర్థశ్రభలు , రవెనూయ, 
నాయమశాఖల భంత్రిగా సేవలందించారు . 
* భువనేశఴర్  ఄసెంబీల సాినం నుంచి మూడుసారుల, చిలిక 
ఄసెంబీల సాినం నుంచి రండుసారుల ఎమెమలేయగా 
గెలుపంద్యరు. 
*  హర్థచందన్  యచయిత కూడా  .శేష ఝలక్ , ఄసాూశిఖా, 
రాణాప్రత్తప , మానసి, మారు ఫత్తస  తదితయ పుసూకలు 
యచించారు  

 

విశాఖక ఈదయ  డబుల  డెకేర్  రైలు 

* విశాఖ –విజమవాడ భధయ నానాటికీ పెరుగుత్తనన యదిీ 
దృష్టటయ ఈదయ  డబుల  డెకేర్  రైలు ఄవసయం 
ఈందని కేంద్ర రైలేఴ భంత్రి ప్రకటించారు . 
*  గత నెల 18న రైలేఴ శాఖ భంత్రి సురేష  చెననఫసాను 

కలిసి డబుల  డెకేర్  రైలు అవశయకతను వివర్థంచారు  .
సానుకూలంగా సాందించిన రైలేఴ భంత్రి డబుల  డెకేర్  

రైలు నడడానికి గ్రీన్  సిగనల  ఆచాిరు.  
* దీంతో విశాఖ వాసులు హయశం వయకూం చేసుూనానరు.  

* దేశంలో ఈదయ  
ఎక్స ప్రెస  రైళ్లను 
మూడింటిని నడనుననట్టట 
గత కేంద్ర రైలేఴ భంత్రి 
ప్రకటించారు  .ఄందులో క 

ఈదయ  డబుల  డెకేర్  రైలు విశాఖ–విజమవాడ భధయ 
నడనుననట్టల  వెలల డించారు .  
* ఈదయ  ఎక్స ప్రెస  రైళ్ల   ఆది విశాఖ – విజమవాడల 
భధయ 350 కిలోమీటయల దూయం ప్రయ్యణించనుంది . 
*  ఈదయ  రైలులో ప్రతేయక అధునిక సాంకేతిక 
సదుపాయ్యలు ఈంటాయి . 
*  స్క్ేరనల ద్యఴరా వచేి సేటషనుల ముందే తెలుసుకనే సౌకయయం 
ఈంట్టంది  .ఄయితే ఆది టాటలెకేడానికి భర్థకొంత 
సభమం ట్సటల్ల కనిపిస్కూంది..    

12 బిలులలక అమోదం తెలిపిన ఏపీ కేబినేట  

* ఏపీ ముఖయభంత్రి జగన్ మోహన్ రడిు ఄధయక్షతన రాస్త్రు 
భంత్రి వయగం ప్రతేయకంగా సమావేశమైంది . 
*  శాసనసబలో ప్రవేశపెట్సట బిలులలు , వివిధ చటాటలక 
చేయ్యలిషన సవయణ్లపై చర్థించారు. 

*  రాస్త్రుంలో మలిక 
వసత్తల కలాన , ప్రాజక్ట  
ర్తటెండర్థంగ్  తదితయ 
విషయ్యలను చర్థించారు. 
* మొతూం 12 బిలులలక 

రాస్త్రు భంత్రి వయగం అమోదం తెలిపింది . 
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*  ఄంగనాఴడీల వేతనం  రూ.1000 పెంపు , ఎసీష, ఎసీటలక 
రూ.200 యూనిటల ఈచిత విదుయత  తదితయ బిలులలక రాస్త్రు 
కేబినెట  అమోద ముద్రవేసింది . 
*  కౌలు రైత్తలు  సాగు ాందం కదురుికనేందుక 
వీలు కలిాంచేల్ల , భూ మజమానులక నషటం రాకండా 
రూపందించిన బిలులక భంత్రి వయగం అమోదం తెలిపింది. 
* భూ మజమానులక శాశఴత ప్రాతిదికన హకేలు 
కలిాంచే ముసాయిద్య బిలులక , భూ తగాద్యలను 
తగిగంచేందుక ల్లయండ్  టైటిల  ర్థజసేేషన్  సిసటంలో 
మారుాలక ఈదేిసించిన ముసాయిద్యక అమోద 
ముద్రవేసింది. 
* భదయ నిషేధం దిశగా ప్రభుతఴం తొలి ఄడుగు వేసింది  .
ఆకపై ప్రభుతఴం చేతికే భదమం దుకణాల నియఴహణ్క 
సంఫంధించిన ముసాయిద్య బిలులక కేబినెట  అమోదం 
తెలిపింది.  

 

విదుయత కొనుగ్లలు ాంద్యలు (పీపీఏ )
సమీక్షిసేూ ఆఫబందే 

* విదుయత కొనుగ్లలు ాంద్యలు (పీపీఏ )
సమీక్షించేందుక ఏపీ ప్రభుతఴం చేడుత్తనన చయయలు 
విదుయత ఈతాతిూ కంపెనీలపై ప్రతికూల ప్రభావానిన 

చూపుత్తమని కర్కారేట రేటింగ్ సంసి ఫిచ 
హెచిర్థంచింది. 

*  సౌయ, వన విదుయత కొనుగ్లలు ాంద్యలపై 
సమీక్షించేందుక అంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతఴం చేసుూనన 
ప్రమత్తనలు ఈతాతిూ సంసిల నగదు ప్రవాహానికి అటంకం 
కలిగిసాూమని ఫిచ  ఄభప్రామడింది . 
* ఇ చయయలతో రాస్త్రు ప్రభుతఴం పునరుత్తాదక విదుయత 
సంసిలతో పాట్ట కేంద్ర ప్రభుతఴం నుంచి తీవ్రమైన 
సవాళ్లను ఎదురోేవలసి ఈంట్టందని రేటింగ్ష సంసి 
ఄంచనా వేసింది . 
* అంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతఴం పీపీఎలను విజమవంతంగానే 
పునఃసమీక్షించినాటికీ  విదుయత సంసిలు ఆఫబందులు 
ఎదుర్కేంటామని ఫిచ తెలిపింది .  

* ఇ చయయలతో అయ్య 
సంసిలక కొనిన ర్థమిత 
రుణ్ సంసిలు ఄందించే 
బాండల విలువ 
తగిగపోత్తందని ఫిచ  

హెచిర్థస్కూంది. 
*  పీపీఏల పునఃసమీక్ష సహేత్తకం కదంటూ ఆాటికే 
ఏపీ ప్రభుత్తఴనిన కేంద్రం హెచిర్థంచిన సంగతి తెలిసిందే . 
*  ఫిచ వయవసాికడు జాన్ న్ఫలెస ఫిచ ఆంక్ . 
* "బిగ్ త్రీ క్రెడిట రేటింగ్ ఏజనీషలలో "  ఫిచ కటి . 
* 1975 లో యు .ఎస .సెకూయర్థటీస ఄండ్ ఎకేషఛంజ 
కమిషన్ గుర్థూంపు పందిన సాటటిసిటకల రేటింగ్ సంసిలలో 
ఆది కటి.  

ఄభరావతికి ఊణ్ం తియసేర్థంచిన ప్రంచ 
బాయంక 

*‘ఄభరావతి ససెటయినబుల  ఆన్ ఫ్రాసేకిర్  ఄండ్  
ఆన్ సిటటూయషనల  డెవలప మెంట  ప్రాజక్ట ’ని బాయంక 
వెబ సైట లో ‘డ్రాపడ్ ’ ప్రాజకటల జాబిత్తలో చేర్థింది. 
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 * ఄభరావతి నిరామణానికి ప్రంచ బాయంక నుంచి రుణ్ం 
వసుూందని సీఅర్ డీఏ పెట్టటకనన అశలనీన అవియయ్యయయి .  
* రాజధానికి రుణ్ం ఆవాఴలంట్స ప్యర్థూసాియిలో తనిఖీ 
నియఴహంచాలిషందేనని ప్రంచబాయంక ఆన్ సెాక్షన్  పాయనెల  
ఆటీవల సాషటంచేసింది . 
* ద్యనికి అంధ్రప్రదేశ్  ప్రభుతఴం సానుకూలంగా 
సాందించని నేథయంలో రుణ్ం ప్రతిపాదనను 
వియమించుకంటూ బాయంక నియణమం తీసుకంది . 
* రాస్త్రు ప్రభుతఴం ఆన్ సెాక్షన్  పాయనల  తనిఖీకి సుముఖత 
వయకూం చేమకపోవడం వెనుక కేంద్ర ప్రభుతఴ ప్రమేమం 
కూడా ఈంది . 
*  రాజధానికి రుణ్ం కవాలంట్స వేరే మాయగంలో 
చూది్యభని, ప్రంచబాయంక తనిఖీకి ఄంగీకర్థసేూ , అ 
ప్రభావం బాయంక అర్థిక సామంతో దేశంలో చేడుత్తనన 
ఆతయ ప్రాజకటలపైనా డుత్తందని రాస్త్రు ప్రభుత్తఴనికి 
కేంద్రం స్తచించినట్టట సమాచాయం . 

* రాజధాని నిరామణానికి రూ .7200 కోటల రుణ్ం కోసం 
సీఅర్ డీఏ 2016 మార్థిలో ప్రంచబాయంకకి ప్రతిపాదన 
ఄందజేసింది. 
* తొలి దశలో రూ .3,600 కోట్టల, రండో దశలో భరో 
రూ.3,600 కోట్టల బాయంక నుంచి తీసుకోవాలనేది 
ప్రతిపాదన  .బాయంక కూడా స్తత్రప్రామంగా 
అమోదించింది.  
* త్తము భంజూరు చేసే రుణ్ంలో 30 శాతం నిధులతో 
ముందసుూగా రాజధానిలో నులు చేట్సటందుక కూడా 
బాయంక ఄంగీకర్థంచింది . 

* సీఅర్ డీఏ మొదట ఆతయ బాయంకలు , అర్థిక సంసిల 
నుంచి ఎకేవ వడీుకి తీసుకనన రుణ్ంతో ఇ ప్రాజకటలు 
చేడితే, ప్రంచబాయంక రుణ్ం భంజూయయ్యయక అ 
నిధులిన వాటికి తిర్థగి చెలిలంచవచుినననది అలోచన . 
* రాజధానిలో ఏడు ప్రాధానయత్త యహద్యరుల నిరామణానిన 
ప్రంచబాయంక నిఫంధనలక లోఫడే సీఅర్ డీఏ 
నిర్థమస్కూంది. 
* రాజధాని నిరామణానికి భూములు ఆచేిందుక 
వయతిరేకంగా ఈనన రైత్తలు కొందరు రాజధానిలో 
చేడుత్తనన ప్రాజకటలు తభ ప్రయోజనాలక విఘాతం 
కలిగించేల్ల ఈనానమని ప్రంచబాయంక ఆన్ సెాక్షన్  
పాయనల కి 2017 మే 25న ఫిరాయదు చేశారు .  
* కొనిన సఴచఛంద సంసిలు కూడా వీర్థకి జత కలిశాయి  .

దీనిపై ఆన్ సెాక్షన్  పాయనల   బాయంక య్యజమానాయనిన 
వివయణ్ కోర్థంది .  
* 2017 సెపెటంఫరు 12 నుంచి 15 వయక తనిఖీ ఫృందం 
రాజధాని ప్రాంతంలో యయటించింది . 
*  రైత్తలతో పాట్ట , రాజధానిలోని వివిధ వరాగల ప్రజలిన , 
ప్రభుతఴ ఄధికరులిన కలిసింది . 
*  సెపెటంఫరు 27న ప్రాథమిక నివేదిక ఄందజేసింది  .

రాజధానిలో చేడుత్తనన ప్రాజకటల వలల 
నిరాఴసిత్తలవుత్తననవార్థకి భర్థంత మెరుగైన పునరావాస 
పాయకేజీ ఄందించేందుక ఆన్ సెాక్షన్  పాయనల  స్తచనల 
మేయక తగు చయయలు చేడత్తభని బాయంక య్యజమానయం 
పేర్కేంది.  
* వాటనినటినీ ర్థశీలించిన  పాయనల  ఆటీవల త్తది 
నివేదిక ఄందజేసింది  .ఇ ప్రాజకట ా కి సంఫంధించి 
భర్థంత లోతైన తనిఖీ ఄవసయభని పేర్కేంది . 
*  అ నేథయంలో రాస్త్రుంలో వైకపా ప్రభుతఴం ఏయాడిన 
కొతూలో ప్రంచ బాయంక మేనేజ మెంట  నుంచి క లేఖ 
వచిింది  .భరోసార్థ ప్యర్థూసాియిలో తనిఖీకి మీరు 

ఄంగీకర్థసాూరో లేదో చెపాాలననది అ లేఖ సారాంశం.  

http://vyoma.net/rrb-ntpc/
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* ఆపుాడే ప్రభుతఴం ఏయాడినందున తభ నియణమం 
చెపేాందుక కొంత సభమం ఆవాఴలంటూ కేంద్ర 
ప్రభుతఴం ద్యఴరా ప్రంచబాయంకకి రాస్త్రు ప్రభుతఴం క లేఖ 
రాసింది.  
* ద్యనికి ఄంగీకర్థంచని బాయంక య్యజమానయం 
రాజధానికి రుణ్ం ప్రతిపాదనను వియమించుకంది .  
*ఄభరావతిలో ప్రంచబాయంక ఆన్ సెాక్షన్  పాయనల  
ఫృందం తనిఖీకి ఄనుభతివఴవదిని రాస్త్రు ప్రభుత్తఴనికి 
కేంద్రం స్తచించినట్టట సమాచాయం .  
* రుణ్ం భంజూరు చేమడానికి ముందే ఆల్ల తనిఖీల 
పేరుతో హడావుడి చేమడం కొతూ సంప్రద్యయ్యనికి 
తెయతీసినటటవుత్తందని, దేశంలోని వివిధ ప్రాంత్తలోల 
ప్రంచబాయంక అర్థిక సామంతో లు  ప్రాజకటలపై 
ప్రతికూల ప్రభావం డుత్తందని కేంద్రం పేర్కేంది  .అ 
నేథయంలోనే బాయంక తనిఖీ ప్రతిపాదనక రాస్త్రు ప్రభుతఴం 

సానుకూలంగా సాందించలేదని సమాచాయం.  
* ప్రంచబాయంక  1945 డిసెంఫర్ 27 న ప్రంచబాయంక 
ఏరుపాట్ట  చేసారు.  
*  1946 జూన్ 25 న కయయకల్లపాలు మొదలు పెటిటంది . 
* రండవ ప్రంచ యుదిం తరువాత దేశ 
పునర్థనరామణానికై 1947 మే 9 న ఫ్రానుషక భంజూరు 
చేసిన 250 మిలిమను డాలరుల బాయంక ఄందించిన 
మొదటి ఊణ్ం . 
* ప్రంచబాయంక ప్రధాన కరాయలమం  -వాషింగటన్ , D.C. 
* ప్రంచబాయంక (ఄధయక్షుడు  )డేవిడ్ మాల్లాస   

అర్థేయ్యలజకల సటడీస పుసూకవిషేయణ్ 

 

* ప్రొఫెసర్ పి .చెనానరడిు యచించిన ‘ర్తసెంట ట్రండ్ష ఆన్ 
హసటర్థ, కలిర్ ఄండ్ అర్థేయ్యలజకల సటడీస ’ పుసూకనిన 
అవిషేర్థంచారు. 
* ఄభరావతిలో నియఴహంచిన కయయక్రభంలో అంధ్రప్రదేశ్ 
ముఖయభంత్రి ముఖయ సలహాద్యరు ఄజేమ కలలం 
అర్థేయ్యలజకల పుసూకనిన అవిషేర్థంచారు.  

 

ద్యఴయక క్షేత్రానికి ఐఎస వో గుర్థూంపు 

* శిిభగ్లద్యవర్థ జల్లల ద్యఴయకతిరుభల క్షేత్రానికి 
వరుసగా రండో ఏడాదీ ఐఎస వో గుర్థూంపు లభంచింది . 
*ఇ క్షేత్రానికి వచేి బకూలక రుచికయమైన , నాణ్యమైన 
ప్రసాద్యలను ఄందిసుూననందుక హెచ వైఎం ఆంటరేనషనల 
సర్థటఫికేషన్ ప్రైవేట లిమిటెడ్ సంసి ఐఎస వో 22200:2018 
ధ్రువత్రానిన ఄందించింది.* హెచ వైఎం ఎండీ అలపాటి 

శివమయ దేవసాినం 
ఛైయమన్ ఎసీఴ 
సుధాకయరావు, ఇవో 
పెదిిరాజులక  ఇ 

ధ్రువత్రానిన 
ఄందజేశారు. 

* చిననతిరుతిగా పేర్కందిన ద్యఴయకతిరుభలలో 
కొలువైన వెంకట్సశఴయ సాఴమిని దర్థవంచేందుక నితయం 
10వేల నుంచి 15వేల భంది బకూలు తయలివసుూంటారు . 

https://www.vyoma.net/exams/appsc/appsc-group-2/
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*  దేవసాినం ర్థధిలో పార్థశుదియ నియఴహణ్క గతేడాది 
ఐఎస వో ధ్రువత్రం లభంచింది. 

శ్రీవేంకట్సశఴయ బకిూ ఛానల  ఛైయమన్ గా 
నట్టడు ృథ్వఴరాజ  బాలిరడిు 

* ప్రముఖ హాసయనట్టడు ృథ్వఴరాజ  బాలిరడిుని శ్రీ 
వేంకట్సశఴయ బకిూ ఛానల  (ఎసీఴబీసీ )ఛైయమన్ గా నిమమిస్తూ 
ఎసీఴబీసీ బోరుు నియణమం తీసుకంది.  

 * చంద్రబాబు నాయుడు 
హయ్యంలో ఎసీఴబీసీ 
ఛైయమన్ గా ప్రముఖ 
దయవకడు కే 

రాఘవేంద్రరావు 
నిమమిత్తలయ్యయరు  .ప్రభుతఴం మార్థన నేథయంలో 

అమన తన దవికి రాజీనామా చేశారు.  
 * ృథ్వఴరాజ  శిిభ గ్లద్యవర్థ జల్లల త్తడేలిలగూడెంలో 
జనిమంచారు.  
* ఫలిరడిు ృధీఴరాజ క తెలుగు సినీ నట్టడు . 
* 1993లో ఆ .వి.వి.సతయనారామణ్ దయవకతఴంలో 
రాజేంద్రప్రసాద  కథానామకడిగా వచిిన ‘అ కేటీ 

ఄడక ’ే సినిమాతో చిత్ర ర్థశ్రభక ర్థచమభయ్యయరు . 
*  ఆాటివయక ద్యద్యపు 75 చిత్రాలక పైగా నటించాడు.  

AP బిలక్  ప్రాసికూయటర్  (పీపీ)గా కొనకంటి 
శ్రీనివాసరడిు 

రాస్త్రు బిలక్  ప్రాసికూయటర్  (పీపీ)గా కొనకంటి శ్రీనివాసరడిు 
నిమమిత్తలయ్యయరు.  

* మూడేళ్ల పాట్ట ఇ పోసుటలో 
కొనసాగుత్తరు.  

* క్రిమినల  కేసులను వాదించడంలో శ్రీనివాసరడిుకి భంచి 
పేరుంది  .బిలక్  ప్రాసికూయటర్  పోసుట బర్తూకి సరాేరు 
ఆటీవల ముగుగరు నాయమవాదుల పాయనెల ను హైకోరుటక 

ంపింది.   
* నిఫంధనల ప్రకయం ఇ పాయనెల  నుంచి హైకోరుట 
శ్రీనివాసరడిుని ఎంపిక చేసి , ఄందుక సంఫంధించిన 
లేఖను ఇనెల 16న రాస్త్రు ప్రభుత్తఴనికి ంపింది  .హైకోరుట 

సిఫాయసు మేయక ప్రభుతఴం శ్రీనివాసరడిుని బిలక్  
ప్రాసికూయటర్ గా నిమమిస్తూ శుక్రవాయం ఈతూరుఴలు జార్త 

చేసింది.   
* శ్రీనివాసరడిు హైకోరుటలో రాస్త్రు ప్రభుతఴం తయఫున 
ప్రాసికూయషనుల, ఄపీాళ్లల, ఆతయ ప్రొసీడింగ్స  చేడత్తరు.   

AP గవయనర్  కయయదర్థవగా ఎంకే మీనా 

* AP గవయనర్  కయయదర్థవగా ముకేశ్ కమార్  మీనాను ఏపీ 
ప్రభుతఴం నిమమించింది.  
* ప్రసుూతం గిర్థజన సంక్షేభ శాఖ కయయదర్థవగా నిచేసుూనన 
ఎంకే మీనాక. 
* గవయనర్  కయయదర్థవగా ప్రభుతఴం ప్యర్థూ ఄదనపు 
బాధయతలను ఄాగించింది.   
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ఏపీలో భరో థకం ..వైఎసాషర్  
నవోదమం 

* అంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతఴం శుక్రవాయం భ రో కొతూ థకం 
ప్రకటించింది  .వైఎసాషర్  నవోదమం కింద కొతూ థకనికి 
భంత్రివయగం అమోదం తెలిపింది.  

* రాస్త్రుంలోని స్తక్షమ, చినన, 
భధయ తయహా ర్థశ్రభలక 
ఉయటగా కొతూ థకనికి 
భంత్రివయగం అమోదం 
తెలిపింది.  
* అర్థిక సంక్షోబంలో ఈనన 

ఎంఎస ఎంఇలను అదుకనేందుక వీలుగా ఇ థకనిన 
ఄభలు చేమనునానరు. 
* జల్లలల వార్తగా 86 వేల ఎంఎస ఎంఇల ఖాత్తలను 
గుర్థూంచారు 
* రూ.4వేల కోటల రుణాలను వన్ టైమ్  ర్తసేకిర్  
చేమనునానరు.  
* ఏపీఇడీబీ-2018 చటటం యదుి చేయ్యలని కేబినెట  
నియణమం తీసుకంది  .ద్యని సాినంలో ఏపీ ఆనెఴసట మెంట  
ప్రమోషన్ , మానిటర్థంగ్  య్యక్ట (ఏపీఐపీఎంఏ)క అమోదం 
తెలిపింది.  
* పెట్టటఫడుల అకయశణ్, బ్రాండింగ్ , ప్రాజకటలక ఄనుభతి, 
నిధుల సమీకయణ్, ర్థశ్రభల కలుషయంపై నిమంత్రణ్, 
విధానాల రూకలానే లక్షయంగా దీనిన ఏరాాట్ట 
చేమనునానరు.  
* సీఎం ఛైయమన్ గా, ఏడుగురు డైరకటయలతో ఏపీఐపీఎంఏ 
బోరుును నిమమించనునానరు.  
* డైరకటయలలో అర్థిక, ర్థశ్రభల శాఖ భంత్రులు, సీఎస  
ఈండనునానరు.  

ఏపీకి ప్రంచ బాయంక రూ.6,886 కోటల 
సామం 

* అంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ఄభరావతికి అరి్థకసామంపై ప్రంచ 
బాయంక సాషటతనిచిింది. 

* ఏపీ ప్రభుత్తఴనికి క బిలిమన్ (రూ. 6,886 కోట్టల  )డాలయల 
మేయ అరి్థకసామం ఄందిసాూభని ప్రకటించింది.   

* ఇ నెల 15న ఏపీ రాజధానికి అరి్థకసామంపై ప్రతిపాదనను 
కేంద్ర ప్రభుతఴం 
ఈసంహర్థంచుకొననదని 

ప్రంచ బాయంక తెలిపింది . 
* కేంద్రం 
ఈసంహయణ్తోనే తభ 

డైరకటయల బోరుు అ నియణమం తీసుకొననదని వెలలడించింది. 

* వైఎసాషర్తాసీ ప్రభుతఴం కయణ్ంగానే ఏపీకి ప్రంచ బాయంక 
అరి్థకసామం వెనకే తీసుకొననదని ఆటీవల ప్రతిక్ష టీడీపీ 
నామకలు ప్రచాయం చేసుూనన నేథయంలో వయలు బాయంక్ 
సాషటతనిచిింది. 
*  ప్రంచ బాయంక  ప్రధాన కరాయలమం  :వాషింగటన్ , డి .సి. , 
యునైటెడ్ సేటటష  
*  ప్రంచ బాయంక సబయతఴం  :189 దేశాలు. 
*  ప్రంచ బాయంక ఄధయక్షుడు డేవిడ్ మాల్లాస 
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ఏపీ సేటట సిేల డెవలప మెంట 
కర్కారేషన్ చైయమన్ గా 
చల్లల భధుస్తదన్ రడిు 

* అంధ్రప్రదేశ్ నైపుణాయభవృదిి సంసి(ఏపీఎస ఎస డీసీ- ఏపీ 
సేటట సిేల డెవలప మెంట కర్కారేషన్) చైయమన్ గా చల్లల 
భధుస్తదన్ రడిు నిమమిత్తలయ్యయరు. 

*ఇ మేయక రాస్త్రు ప్రభుతఴ ప్రతేయక ప్రధాన కయయదర్థవ జేఎసీఴ 
ప్రసాద  ఈతూరుఴలు జార్త చేశారు  .అమన ఇ దవిలో 

తదుర్థ ఈతూరుఴలు వెలువడే వయకూ కొనసాగుత్తయని 
ఈతూరుఴలోల పేర్కేనానరు.  

* వైమ సఅర్  సీపీ 
అవిరాభవం నుంచి చల్లల 
భధుస్తదన్ రడిు 

క్రియ్యశీలకంగా వయవహర్థంచారు  .రాస్త్రుంలోని 13 జల్లలలోల 
బ్బత లెవెల ట్రైనింగ్ , కనీఴనర్ ప్రోగ్రామ్ ను 
విజమవంతంగా నియఴహంచి ప్రతిష్టటతమకమైన పార్తట 
విజయ్యనికి కృషి చేశారు  .పార్తటలో ఐటీ వింగ్  ప్రెసిడెంట గా , 
రాస్త్రు కయయదర్థవగా పార్తటకి ఎనలేని సేవ చేశారు  .ప్రజా 
సంక్షేభ కయయక్రమాలోల విసూృతంగా నిచేస్తూ , సమాజ 
ఄభవృదిిపై ర్థప్యయణమైన ఄవగాహన కలిగివునన వయకిూగా 
చల్లల భధుస్తదన్ రడిుని ఇ దవిలో నిమమించడం 
జర్థగింది.  

ఄభరావతికి రుణ్ ప్రతిపాదన 
వియమించుకనన ఏఐఐబీ 

* ప్రంచ బాయంక్ ఄంశం భరువకముదే ఆపుాడు భరో 
విదేశీ బాయంక్ ఄభరావతి ప్రాజకట నుంచి 
తపుాకంట్టననట్టల ప్రకటించింది. 

* అంధ్రప్రదేశ్ రాస్త్రు కొతూ రాజధాని ఄభరావతికి 200 
మిలిమన్ డాలయల రుణ్ం ప్రతిపాదనను 
వియమించుకంట్టననట్టల ఏసిమన్ ఆన్ ఫ్రసేకిర్ 
ఆనెఴసట మెంట బాయంక్ (ఏఐఐబీ) తెలిపింది. 

* ఄభరావతిని 
సుసిియమైన 

ఆన్ ఫ్రాసేకిర్ ఄండ్ 
ఆన్ సిటటూయషనల 
డెవలప మెంట 

ప్రాజక్ట గా భావించడం లేదని , ఄందుకే రుణ్ ప్రతిపాదన 
నుంచి వైదొలుగుత్తనానభని పేర్కేంది. 

 * ప్రంచ బాయంక రుణ్ ప్రతిపాదనను 
ఈసంహర్థంచుకనన వాయం రోజులోలనే ఏఐఐబీ కూడా 
రుణ్ సామంపై వెనకిే తగగడం గభనాయసం. 

* ఏఐఐబీలో భాయత  కూడా సబయదేశం. బాయంక్ ఫండింగ్ 
మెంఫరోల భన దేశం కూడా ఈంది ఄయితే బాయంకలో 
చైనాదే అధితయం. చైనాక ఏకంగా 28.8 శాతంమేయ 
ఒటింగ్ హకేలు ఈనానయి. దీని తరాఴతి సాినంలో 
ఆండోనేసియ్య ( 10.2 శాతం) కొనసాగుత్తంట్స.. భాయత 
(8.3 శాతం) మూడో సాినంలో ఈంది.  

 

* అసియ్య ఆన్ఫ్ఫరసేకిర్ ఆనెఴసెటమంట బాయంక్ ( AIIB) ఄనేది 
ఫహుళ్ క్ష ఄభవృదిి బాయంక , ఆది అసియ్య-సిఫిక్ 
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ప్రాంతంలో మలిక సదుపాయ్యల నిరామణానికి 
తోడాడటానిన లక్షయంగా పెట్టటకంది. ఇ బాయంక ప్రసుూతం 
90 భంది  సభుయలను కలిగి ఈంది.  

* ఏసిమన్ ఆన్ ఫ్రసేకిర్ ఆనెఴసట మెంట బాయంక్ (ఏఐఐబీ) 
25 డిసెంఫర్ 2015 న ాందం ఄభలోలకి వచిిన 
తరువాత బాయంక్ కయయకల్లపాలు ప్రాయంభంచింది. 

* ఏసిమన్ ఆన్ ఫ్రసేకిర్ ఆనెఴసట మెంట బాయంక్ (ఏఐఐబీ) 
(ఄధయక్షుడు)- జన్ లిక్న 

* ఏసిమన్ ఆన్ ఫ్రసేకిర్ ఆనెఴసట మెంట బాయంక్ 
(ఏఐఐబీ)- ప్రధాన కరాయలమం బీజంగ్, చైనా   

 

పీఏసీ చైయమన్ గా య్యయవుల కేశవ్  

* చటటసబలక సంఫంధించి ప్రజాదుిల సంఘం(బిలక్  
ఄకౌంటస  కమిటీ - పీఏసీ) చైయమన్ గా టీడీపీ ఎమెమలేయ 
య్యయవుల కేశవ్  నిమమిత్తలయ్యయరు. 

* ఇ మేయక టీడీపీ 
ఄధయక్షుడు, ప్రతిక్ష 
నేత చంద్రబాబు 

నాయుడు  
య్యయవుల పేరును 
ఖరారు చేశారు . 

* కగా ఄనంతపుయం జల్లల ఈయవకొండ నుంచి 
య్యయవుల కేశవ్  నాలుగ్లసార్థ ప్రాతినిధయం వహసుూనన 
విషమం తెలిసిందే  .కగా పీఏసీ చైయమన్  దవి రేసులో 
టీడీపీ సీనిమర్  పేరుల వినిపించినా చంద్రబాబు చివయక 

య్యయవుల వైపే మొగుగ చూపినట్టల తెలుస్కూంది. ఇ మేయక 
సీాకర్  తమిమనేని సీత్తరాంక ప్రతిపాదనలు ంపారు . 
*  బిలక్ ఄకౌంటష కమిటీ (పిఎసి )శాసనసబలోని క 
కమిటీని స్తచిసుూంది, ఆది బిలక్ అడిటలను ఄధయమనం 
చేయ్యలి, భంత్రులు, శాశఴత కయయదరువలు లేద్య ఆతయ 
భంత్రితఴ శాఖ ఄధికరులను ప్రశినంచడానికి కమిటీకి 
అహాఴనించాలి భర్థయు ప్రభుతఴ ఫడెిట అడిట తరువాత 
వార్థ పలిత్తలను నివేదికలను బిలక్ ఄకౌంటష కమిటీ కి 
స్తచిసుూంది  

అన్ లైన్ ఄభమకలోల నంఫర్ వన్ 
పుసూకం సెలీఫ అఫ్  సక్షస   

*  బుర్రా వెంకట్సశం  ...ఄఖిలభాయత సర్తఴసు ఄధికర్థ ...
తీర్థకలేని విధులు ...బాధయతలు ...ఄనీన నియఴహస్తూనే తనక 

ఄతయంత ఆషటమైన వాయకం పుసూక యచనను 
ప్రాయంభంచారు.  

* సెలీఫ అఫ్  సక్షస  (విజయ్యనికి సీఴమచిత్రం )పేర్థట 
అంగలంలో పుసూకనిన 

యచించారు.  
*  ఄమెజాన్  ద్యఴరా ఇ 

పుసూకనిన 
విక్రయిసుూండగా ఄది 

విశేష్టదయణ్ పందుతోంది . కొతూ యచయితల పుసూకల 
విక్రమంలో ఄగ్రసాినంలో నిలిచింది . 
*  మిలింద్యగేటస  వంటి ప్రముఖ యచయితల పుసూకల 
కంట్స ఎకేవ రేటింగు పందింది  .ఄసాధాయణ్ 
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విజయ్యలక వెంకట్సశం జీవిత కథే క ఈద్యహయణ్.  
*  అమన క మారుమూల గ్రాభం నుంచి వచిి ఐఏఎస  
సాధిచారు  .ప్యయఴ వయంగల  (ప్రసుూ తం జనగాభ  )జల్లల 

కేశవాప్యర్ లో పేద కట్టంఫంలో జనిమంచిన అమన 
ఏడేళ్ల వమసుషలోనే తండ్రి నారామణ్ను కోలోాయ్యరు .

తలిల గౌయభమ నీడన పెర్థగారు .అమన చదువు తెలుగులో 
సాగినా అంగలంలోనూ ప్రావీణ్యం సాధించారు.  

*  1995లో తెలుగు సాహతయం సబికటగా సివిలస  ర్తక్ష 
రాసి రాస్త్రుంలో మొదటి రాయంకతో ఐఏఎస క 
ఎంపికయ్యయరు. 
*  ప్రసుూతం బీసీ సంక్షేభ , క్రీడలు, రాయటక, సాంసేృతిక 
శాఖల ముఖయ కయయదర్థవగా ఈనానరు  .సేవా కయయక్రమాలు 
నియఴహసుూనానరు.  
*  అమనక ఆతయ ఐఏఎస  ఄధికరులు , మిత్రులతో 
పాట్ట యూఎస  కంగ్రెస  సభుయలు డాని క్ .డేవిస , రాజా 
కృషణమూర్థూ వంటి వార్థ నుంచి ప్రశంసలు లభసుూనానయి . 
* ప్రసుూత సమాజానికి ఈయోగడేల్ల , మాయగదయవకం 
ఄయేయల్ల క పుసూకం రాయ్యలనే తన మొదటి నుంచి 
ఈంది  .ఄది ఆనిన రోజులక కయయరూం ద్యలిింది.  
*  ఇ రోజులోల ప్రతి కేర్థ లక్షయం గెలుపే  .దీనికి ఄసలైన 
ఄయిం తా లపాలనే ఈదేిశంతో ఇ పుసూకనిన రాశాను  .
గెలుపు ఄంట్స ఏమిటి?ఎందుక? ఎల్ల? గెలిచిన తరాఴత 
ఏం జరుగుత్తంది ,. గెలిసేూ చాల్ల ? ప్రంచంలో గా 
వయకూల విజయ్యలు, వాటి యయవసానాలు, .కరు గెలవడం 
వెనక ఎంత భంది ఒడిపోత్తనానరు ఄనేది వివర్థంచాను . 
*  నాక మాజీ రాస్త్రుతి ఏపీజే ఄబుిల  కల్లం స్తఫర్థూ  .

అమనక ఇ పుసూకనిన ఄంకితమిచాిను .ఆది ప్రతీ కేరు 
కొని చదవాలిషన పుసూకం .విద్యయరుిలు , ఈపాధాయయులు, 

నిపుణులు, ఄనినవరాగలు, యంగాల వార్థకి మాయగదయవకం  .
తఴయలోనే దీనిని తెలుగులోకి ఄనువదిసాూను.  

*  హందీ, తమిళ్ం, భలయ్యళ్ం, కననడం వంటి 
భాషలోలనూ ఄనువదించాలనే అలోచనలో ఈనానను  .

తెలుగు రాష్టేలోలని మూడో, నాలుగ్ల తయగతి ప్రభుతఴ 
ఈదోయగులక 50 శాతం, ఈపాధాయయులక నలభై శాతం 
ధయకే ఄందించాలని ప్రచుయణ్కయూలను కోరాను  .దీనిపై వచేి 
అద్యయ్యనిన ఆఫబందులోల ఈనన వయోవృదుిల సంక్షేమానికి 
వెచిించాలని స్తచించా ను  .దీని తరాఴత భర్థకొనిన 
పుసూకలను రాయ్యలనే అలోచన ఈంది’’ ఄని వెంకట్సశం 
తెలిపారు.  

కౌలు రైత్త చటట సవయణ్క అంధ్రప్రదేశ్  
శాసనసబ అమోదం 

*  కౌలు రైత్త ఎసీష, ఎసీట, బీసీ, మైనార్థటీ ఄయి ఈంట్స 
భూమజమానితో పాట్ట అమనక రైత్త బరోసా కింద 
అర్థికసామం దకేత్తందని ముఖయభంత్రి 
జగన్ మోహన్ రడిు ప్రకటించారు. 

*  త్తజా చటట సవయణ్ 
ద్యఴరా రైత్తకూ, కౌలు 
రైత్తకూ అర్థిక ప్రయోజనం 
కలుగుత్తందని చెపాారు .

కౌలుద్యర్త చటట సవయణ్ను  శాసనసబ అమోదించింది.  
* దీని వలల భూమజమానిగా ఈనన రైత్తక ఏ మాత్రం 
నషటం ఈండబోదని, వార్థకి ఄబద్రత లేదని చెపాారు .‘రైత్త 
బరోసా కింద రూ.12,500 సామం ఄసలు రైత్తక 
ఄందుత్తంది. 
*  ఎసీష, ఎసీట, బీసీ, మైనార్థటీ రైత్తలక కౌలుక ఆస్తూ 
ాందం కదురుికంట్స అ కౌలు రైత్తలకూ ఆదే 
ప్రయోజనం దకేత్తంది’ ఄని చెపాారు.  
* కౌలు రైత్త త్రం కూడా క సాటంపుపేర్  కొననంత 
సులబంగా గ్రాభసచివాలయ్యలోలనూ ఄందుబాట్టలో 
ఈంచుత్తనానభని ప్రకటించారు. 
*  రైత్త బరోసాక సంఫంధించి ముఖయభంత్రి 
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ప్రకటించినట్టల ఄధికయ సవయణ్లు చేసి వాటినీ 
అమోదించారు  .కౌలు సేదయం ాందం కదురుికనే 
ప్రక్రిమ కూడా సులబంగా ఈంట్టందని ఄనానరు.  
*  ాంద త్రం కేవలం 11 నెలల కల్లనికే ఄభలోల 
ఈంట్టందని, ంటపై మాత్రమే కౌలు రైత్తక హకే 
ఈంట్టందని తెలిపారు.  
* ఄసలు రైత్త అ భూమిని ఎల్లగైనా 
వినియోగించుకోవచిని తెలిపారు  .ంట నషటపోయినా 
కౌలు రైత్తక ఇ మొతూం ఄందుత్తందని, బీమా, బాయంక 
రుణాలు ఄందకపోవడంవంటి సభసయలు 
తొలగిపోత్తమని చెపాారు. 
*  ద్యద్యపు 16 లక్షల భంది కౌలు రైత్తలక దీని వలల 
ప్రయోజనం కలుగుత్తందని రవెనూయ భంత్రి పిలిల 
సుభాష చంద్రబోస  పేర్కేనానరు. 

ఏపీ హైకోరుటక నలుగురు నాయమమూరుూలు 

*  అంధ్రప్రదేశ్  హైకోరుటలో నలుగురు నాయమమూరుూల 
నియ్యభకనికి సుప్రంకోరుట గ్రీన్  సిగనల  ఆచిింది. 

*  అ మేయక 
అర్ .యఘునందన్ రావు , ఫట్టట 
దేవానంద, డి .యమేశ్ , 
ఎన్ .జమస్తయయల పేయలను 

నాయమమూరుూల పోసుటలక కేంద్రానికి సిఫాయసు చేస్తూ 
సుప్రంకోరుట కొలీజమం తీరామనం చేసింది.  
*  ఄల్లగే తెలంగాణ్ హైకోరుట నాయమమూరుూల పోసుటలక 
టి .విన్ఫద కమార్ , ఎ .ఄభషేక్ రడిు , క్ .లక్షమణ లను సిఫాయసు 
చేసింది. 
*  ఈభమడి హైకోరుటలో ఄాటి హైకోరుట కొలీజమం 2018 
ఄకోటఫర్  9న ఇ ఏడుగురు పేయలను నాయమమూరుూల 
పోసుటలక సిఫాయసు చేసింది. 
* త్తజాగా ఇ ఏడుగుర్థతో సుప్రంకోరుట ప్రధాన 

నాయమమూర్థూ జసిటస  యంజన్  గగయ, నాయమమూరుూలు 
జసిటస  బాబేు, జసిటస  ఎన్ .వి.యభణ్లతో కూడిన కొలీజమం 
 ముఖాముఖీ సమావేశమైంది. 
*  ఄనంతయం రండు రాష్టేల హైకోరుటలక వీర్థ పేయలను 
సిఫాయసు చేసింది  .ఇ సిఫాయసులక కేంద్రం అమోదముద్ర 
వేసిన తరువాత రాస్త్రుతి వదిక వెళ్త్తయి.  
*  రాస్త్రుతి అమోదించాక వీర్థ నియ్యభకలపై కేంద్రం 
న్ఫటిఫికేషన్   ఆసుూంది . ఇ నలుగురు నాయమమూరుూల 
నియ్యభకంతో ఏపీ హైకోరుట నాయమమూరుూల సంఖయ 17క 
చేరుకంట్టంది  

 

ఆంద్రగంటి శ్రీకంత శయమ భృతి 

* ద్యద్యపు నాలుగుననయ దశాబిాలు సాహతయ , త్రిక 
యంగాలోల విశేష సేవలందించిన ప్రముఖ యచయిత , కవి 
ఆంద్రగంటి శ్రీకంత శయమ (75) కనునమూశారు.  

* కొంతకలంగా ఄనారోగయంతో బాధడుత్తనన అమన 
హైదరాబాద  నేరేడ్ మెట లోని అమన సఴగృహంలో 

 తెలలవారుజామున 
త్తదిశాఴస విడిచారు . 
*  త్తరుాగ్లద్యవర్థ జల్లల 

రాభచంద్రాపుయంలో 
ఆంద్రగంటి హనుభచాఛస్త్రి , 
వెంకటయతనభమ దంత్తల 

మూడో కొడుక శ్రీకంత శయమ  .విజమవాడలో చాల్ల 
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కలంపాట్ట అమన జయనలిసుటగా నిచేశారు . 
* ఆంద్రగంటి భాయయ ప్రముఖ యచయిత్రి జానకీబాల , 
కొడుక ప్రముఖ సినీ దయవకలు ఆంద్రగంటి మోహన్ కృషణ  .
కగా, ఫంధువులు, సనినహత్తల సభక్షంలో  ఄల్లఴల లో 
ఄంతయక్రిమలు నియఴహంచారు .  
* 1944 మే 29న జనిమంచిన ఆంద్రగంటికి  ..తండ్ర ా  
హనుభత  శాస్త్రి సుప్రసిది కవి కవడంతో సహజంగానే 
సాహతయం ంటఫటిటంది  .విద్యయర్థి దశనుంచే అమన 

యచనావాయసాంగానిన చేటాటరు * .చిననవమసులోనే 
ఄభుయదమ కవిగా ప్రసిదుిలయ్యయరు .అ తరాఴత అంధ్రజ్యయతి 

వాయత్రికలో సబ ఎడిటర్ గా నిచేశారు.   
* 1976లో అకశవాణి విజమవాడ కేంద్రంలో సహామ 
సంపాదకడిగా బాధయతలు నియఴహంచారు  .రేడియోలో 
నాటికలు, డాకయమెంటర్తలు, సంగీత రూకలక ప్రాణ్ం 
పోశారు. 

 
*  అ తరాఴత అంధ్రప్రబ సచిత్ర వాయత్రికక 
సంపాదకలుగా కూడా ఆంద్రగంటి శ్రీకంత శయమ 
నిచేశారు  .ఆటీవలే అమన ’ఆంటిపేరు 
ఆంద్రగంటి’పేరుతో తన అతమకథను వెలువర్థంచారు . 
*  గత య్యభై సంవతషరాలోల త్తనెర్థగిన సాహతయ 
జీవిత్తనిన, ఄల్లగే తన కట్టంఫ విశేష్టలను , యచయితగా 
తన ఄనుబవాలను కలగలిపి ఇ అతమ కథ రాసి 2018 
జనవర్థలో విడుదల చేశారు . 

* ద్యద్యపు నాలుగుననయ దశబిాల సాహతీ ప్రసాినంలో 
కవితఴం, విభయవలు, నాటకలు, నవలలు  20కిపైగా 
పుసూకలు రాశారు  .యచయితగా , కవిగా, పాత్రికేయుడిగా, 
సంపాదకలుగా అమన సాహతయయంగంలో చేసిన 
సేవలకగాను లు జాతీమ సాియి పుయసాేరాలు , వివిధ 
సంసిల నుంచి ఄవారుులను ఄందుకనానరు . 
*  తెలుగు సాహతయంలో గుడిపాటి వెంకటాచలం , 
కృషణశాస్త్రి, శ్రీపాద సుబ్రహమణ్యశాస్త్రి, శ్రీశ్రీ, బుచిిబాబు, బాల 
గంగాధర్  తిలక్ , విశఴనాథశాస్త్రి, ఄజంత్త యచనలతో 
అమన బాగా ప్రభావితభయ్యయరు .  
* శ్రీకంత శయమ 20కి పైగా సినిమాలక పాటలు కూడా 
రాశారు  .జంధాయల దయవకతఴం వహంచిన 
’నెలవంక’చిత్రంలో 6పాటలు రాశారు  .ఆందులో ’ఏది 
భతం’పాటక జాతీమ ఄవారుు వసుూందని ఄనుకనానరు . 
*  అ తరాఴత జంధాయల దయవకతఴంలోనే 
’పుతూడిబొభమ’సినిమాక రండు పాటలు , ’రావు–
గ్లపాల్రావు’చిత్రంలో ఒ పాట రాశారు  .’కృషణమూర్థూ 
కకేపిలలలు’ఄనే టెలీఫిలిం కోసం ఒ పాట రాశారు  .
తనయుడు మోహనకృషణ దయవకతఴం వహంచిన ’గ్లల్గేండ 
హైస్తేల ’సినిమాలో ’ఏనాటివో రాగాలు’పాటను, ‘ఄంతక 
ముందు అ తరాఴత ’చిత్రంలో ’నా ఄనురాగం ’పాటను, 
’సమోమహనం’లో ’భనసైనదేదో’పాటను రాశారు .  
*74 సంవతషరాల వమసులో అరోగయం సహకర్థంచని 
ర్థసిిత్తలోలనూ ’సమోమహనం’కోసం అమన రాసిన ఫుల  
ర్కమాంటిక్  సాంగ్  ఄందర్థనీ అకట్టటకంది .   

ప్రముఖ యచయిత్రి కేబీ లక్ష్మి కనునమూత 

*  హైదరాబాద క చెందిన యచయిత్రి , పాత్రికేయురాలు 
డాకటర్  కొలూలర్థ భాగయలక్ష్మి (70)  రాత్రి చిత్తూరు జల్లల 

రేణిగుంట రైలేఴసేటషన్ లో 
గుండెపోట్టతో కనునమూశారు . 
*  అమె విపుల మాసత్రికలో 
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నిచేసి దశాఫిం క్రితం ఈదోయగ వియభణ్ చేశారు  .
2003లో రాస్త్రు ప్రభుతఴం నుంచి ఈతూభ యచయిత్రిగా 
పుయసాేరానిన ఄందుకనానరు .  
* కేబీ లక్ష్మితో పాట్ట సుమారు 50 భంది ఆటీవల 
కంచిలోని ఄతిూవయదర్  పెరుమాల  దయవనం కోసం 
హైదరాబాద  నుంచి రైలులో వెళాలరు . 
*  దైవదయవనం ఄనంతయం అమె అ ఫృందంతో కలిసి 
 ఄయకోేణ్ం రైలేఴసేటషన్ క చేరుకని, ఄకేడి నుంచి చెనెసన-

ఎగ్లమర్  రైలోల హైదరాబాద క ఫమలుదేరారు.  
*  రాత్రి 8 గంటల సభమంలో రేణిగుంట సమీంలోకి 
రాగానే లక్ష్మికి గుండెపోట్ట వచిింది  .తోటి ప్రయ్యణికలు 

అమెను అసాత్రికి తయలిసుూండగా ద్యర్థలోనే 
కనునమూశారు.   
*  లక్ష్మి రేడియో వాయఖాయతగా , వకూగా, విభయవకరాలిగా, 
కథా యచయిత్రిగా ఫహుముఖ ప్రజఞ చాటారు  .భనసున 
భనసై, జూకభలిల కథల సంపుటాలు వెలువర్థంచారు . 
*  అమె రాసిన వీక్షణ్ం , గభనం కవిత్త సంకలనాలు 
కవయిత్రిగానూ పేరు తెచాియి.  

క్రిక్ట క గుడ్ బై  చెపిాన వేణుగ్లపాలరావు 

*  భాయత క్రిక్ట  జట్టట మాజీ అటగాడు, అంధ్ర మాజీ క్పెటన్  
వేణుగ్లపాలరావు అటక గుడ్ బై చెపాాడు. 

*  క్రిక్టోల ఄనిన ఫారామటలక 
వేణు వీడోేలు లికినట్టల 
అంధ్ర క్రిక్ట  సంఘం (ఏసీఏ )
 ప్రకటించింది.  

*‘‘16 వనేులోల టీమ్ ఆండియ్యక ప్రాతినిధయం వహంచి ..65 
ఐపీఎల  మాయచ ల్లడిన వేణు క్రిక్ట క ర్థటైరమంట  
ప్రకటించాడు’’ ఄని ఏసీఏ  తెలిపింది.  
* 37 ఏళ్ల వేణు 16 వనేులోల 218 రుగులు చేశాడు .
ఄందులో క ఄయి సెంచర్త ఈంది.   

* 121 పస ా ె్ాంకలస  మాయచ లోల 7081 రుగులు రాఫటాటడు .
17 సెంచర్తలు, 30 ఄయి సెంచర్తలు సాధించాడు.  
* ఐపీఎల లో డెకేన్  ఛాయిర్స , దిలీల డేర్ డెవిలస , సన్ రైజర్స  
హైదరాబాద  తయఫున అడాడు.  
* 2005 జులై 30న శ్రీలంకతో తొలి వనేు అడిన వేణు ..
2006 మే 23న వెసిటండీస తో క్ర్తరోల అఖర్థ వనేు అడాడు. 
* ఎలక వేణుగ్లపాలరావు ఫిబ్రవర్థ 26, 1982లో 
విశాఖటనంలో జనిమంచాడు.  
* కడి చేయివాటము ఆతని బాయటింగ్ శైలి భర్థయు కడి 
చేయి అప సిాన్ బౌలింగ్ శైలి కలిగియునానడు.  
* ఆతడు 1998–2007 భధయకలములో అంధ్రప్రదేశ్ 
జట్టట తయపున అడాడు, తరువాత 2007–2008 
భధయకలమున భహారాస్త్రు తరుపున ప్రసుూతము రాజసాిన్ 
జట్టట తయపున అడుత్తనానడు. 
*  ఐ .పి.మలోల 2008–2010 భధయకలములో డెకేన్ 
చాయిర్ష తయపున, 2011-2013 భధయకలములో ఢిలీల డేర్ 
డెవిలష తయపున అడాడు.  
* 2014 : ప్రసుూతం సన్ రైజర్ష హైదరాబాద జట్టటలోని 
సభుయడు.  
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